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Πηης τι; Βουλή των Κλλήνοχ
Λ. ΓΕΝΙΚΑ

Η Κυθέεντση του ΠΑΣΟΚ. στα —λαίσια των προσπα—.r —..α εκσυγχρονισμό των διατάξεων τη; Ελληνική;
ΝοΥσΟεσία;. αποβλέποντα: γενικότερα στην αναβάθμιση
-/· στατιστική; πληροφόρηση; και ειδικότερα των στατι
στικών τη: εεπασιας. υποβάλλει σση Βου/η για ψήφιση σχε,γ0 vvjlvj με το οποίο κυρώνεται η διεθνής σύμβαση εργασ α: υπ’αειθ. 160 «για τι; στατιστικέ; τη: εργασία:» του
M'S'i και ταυτόχρονα αναθεωρείται η διεθνή; σύμβαση εργαΓ·α. υ—' αειθ. 65 «για τι; στατιστικέ; των μισθών και των
ωειόν εργασία;» του έτου; JΠ.>8. η οποία ίσ/υε μέχρι ση•ιερα.
....
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Με την κύρωση τη: σύμβασης αυτής, η Κυβέρνηση στοχ·εΰει στην κάλ.ούη τών υφιστάμενο)·/ κενών στι; στατιστικέ;
τη: εικασία: και στη βελτίωση των ήδη καταρτιζόμενων
στατιστικό)ν του ότω; είναι ευνόητο, είναι απαραίτητε; για
ττν άσκηση τη; οικονομική; και κοινωνική; πολιτικής.
Η διεθνής σύμβαση εργασία; υπ'" αριΟ. lt»0 ψηφίστηκε
στη Γενεύη κατά την 71η σύνοδο τη; Αιεθνού; Συνδιάσκεψη;
τη; Αιενθού: Οργάνωση; Εργασία:, τον Ιούνιο 1985.
11 αλματώδη; ανάπτυξη της τεχνολογίας, η εισβολή
τη: πυρηνικής ενέργεια; στη ζωή μα;, η παρουσία των χυτρών
του τρίτου κόσμου στο πολιτικοοικονομικό προσκήνιο,
η δημιουργία οικονομικού·/ συνασπισμών και τέλος, η άνιση
δημογρχφική ανάπτυξη μεταξύ βιομηχανικών και υπανά
πτυκτο)·/ χωρούν που σημειώθηκαν μετά το Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη νέων και
βελτιωμένων στατιστικού·/ στοιχείο)·/ γύρω από τι: εργα
τικέ; σχέσει; και οδήγησαν το Αιεθνέ; Γραφείο Εργασία:
(ΑΓΕ) στην απόφαση να προτείνει την αναθεώρηση τη:
διεθνού; σύμβαση; εργασία: υπ' αριθ. 63 «για τι; στατι
στικέ; των μισθών και των ωρών εργασία;», που είχε ψηφι
στεί το έτο; 1938.
Η διαδικασία τη; αναθεώρηση; άρχισε με τη σύγκληση
ση: 70η: συνόδου τη: Αιενθού: Συνδιάσκεψη; Ερνασία:
(Γενεύη 19S4).
Στην ειδική επιτροπή για την εξέταση του θέματο;
συμμετείχαν εκπρόσο/ποι των Εθνικών Στατιστικόν Υπηρεσιό)·/ των Κρατούν Μελών τη: ΑΟΕ και εκπρόσωποι των
κοινωνικών εταίρο)·/ ίεργοδοτ/■')·/ και εργαζομένων).
Στη διάρκεια τη; συζήτηση; μπήκαν οι βάσει; και διατυπόύθηκχν προτάσει; για μια νέα διεθνή σύμβαση; εργασία:
πάνο) στι; στατιστικέ; της εργασία;, η οποία τελικά ψη
φίστηκε κατά την 71η Σύνοδο τη; Αιενθού; Συνδιάσκεψη;
Εργασία; (Γενεύη 1985).
Στη διάρκεια των συζητήσεο)·/ τη; 71η; Συνόδου όπ;υ
έλαβαν μέρος 4. εκπρόσωποι κυβερνήσεων, μεταξό των
to
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Η ολοένα χυΞχνό;χΓντ; 7. VET
στον κόσμο και ιδιαίτερα
στον ττίτο κόσ*χο. r. ele
z’.y.r απασχόληση που αποτελεί ένα
μερική
νέο σύπο εργασιακή: σχέση; σπι; Βιομηχανικέ; Χώρε:,
η άνιση αμοιβή ανόριόν-γυναικών. οι συνεχώς αυξανόμενες
διαφορές μεταξύ εργαζομέ/ων και εργοδοτών, το μη κατοχυρουμέ/ο ωράριο εργασία; στι; Αφροασιατικέ; Χώρες.
η αυςηση ττων επαγγελματικό)·/ ατυχημάτων και ασΟεσειών εεγασία:. κατέδειΕαν. ιιετά από πολύωεε: συζητήσει:.

την ανάγκη συγκέντρωσης στατιστικών εργασιακών στοι
χείων που θ' χνταποκρίνσνται στι: σύγχρονε: απαιτήσει;.
II διεθνής σύμβαση 169. στην ψήφιση της οποία: κα-τέληξε η Συνδιάσκεψη, και η διεθνή; σύσταση 170. που τη
συνόδευε: και ση συμπληρώνει προβλέπουν ότι κάθε χώρα
η οποία επικυρώνει τη σύμβαση, πρέπει να συλλέγει, καταρ
τίζει και δημοσιεύει τακτικά βασικέ: στατιστικέ: εεγασία;
οι οπαίε: Θα επεκτείνοντχι προοδευτικά, ανάλογα υε του:
πόρου: τη:.
II ΕΙΑΤΚΛ
a) 12; προ: τι; διατάξει: του σχεδίου νόμου.
1. Στο άρθρο πρώτο : Με το άρθρο αυτό γίνεται η κύρωση
της διεθνούς σύμβαση; εργασία; υπ' αριθ. 160 και παράλληλα
καταχωρίζεται σ' αυτό, το κείμενο τη; σύμβαση; που κυρώνεται. στο γαλλικό πρωτότυπο και σεελϊ.ηνική μετάφραση.
2. Στο άεθ.ρο δεύτερο : .Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι
οι διατάςει; τόσο του κυρωτικού νόμου, όσο και της Α.Σ.
που κυρώνεται, θα αρχίσουν να ισχύουν από την ημέρα της
δημοσίευση: του κυρωτικού νόμου στην εφημερίδα τη: Κυ
βέρνηση:.
β) 12: προ; τι; διατάξει: τη; διεθνούς σύμβαση; που
κυρώνεται :
I. Γενικέ; διατάξει; Άρθρα ί - 6.
1. Στο άρθρο 1 : Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι, η Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία κράτους - μέλους τη; ΑΟΕ που δε
σμεύεται μ'αυτήν τη σύμβαση αναλαμβάνει την υποχρέωση
τη; συλλογή; κατάρτισης και δημοσίευση; βασικών στα
τιστικού·/ εργασία:.
2. Στο άρθρο 2 : Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι ο σχεδία
σμά; ή η αναθεώρηση ορισμών και μεθοδολογία; θα στηρί
ζεται στι; κατευθυντήριε; γραμμές του Α.Γ.Ε.
3. Στο άρθρο ο : Στο άρθρο αυτό ορίζεται η συνεργασία
με τι; οργανώσει; των εργοδοτών και εργαζομένων κατά
το σχεδίασμά, τη συλλογή στοιχείων ή την αναθεώρηση
ορισμών και εννοιών.
4. Στο άρθρο 4 : Στο άρθρο αυτό ορίζεται η υποχρέωση
τήρηση; της αρχής ση; εμπιστευτικότητα; των
συλλ.εγο μένιον στατιστικού·/ στοιχείων.
5. Στα άρθρα 5 και 6 : Με τι; διατάξει; των άρθρων αυτών
ορίζεται η υποχρέωση αποστολής στο ΑΓΕ των δημοσιευομένων στατιστικών πινάκων και η ενημέρωση του ΑΓΕ
για κάθε μεθοδολ.ογική αλλαγή εννοιών και ορισμών.
6. Στα άρθρα 7-15 : Στα άρθρα αυτά περιλαμβάνονται
οι ειδικές διατάξεις, με τις οποίες ορίζεται η υποχρέωση
συλλογής, κατάρτιση; και δημοσίευση; στατιστικών εργα
σία; : ενεργού πληθυσμού. απασχόλ.ησης, ανεργίας, διάρθρωση; και κατανομή; ενεργού πλ.ηθυσμού. μέσων αμοιβών
και μέση; διάρκεια; εργασίας, διάρθρο/σης και κατανομή;
αμοιβών, κόστους εργασίας, δεικτών τιμούν καταναλ.ωτή,
προϋπολογισμών νοικοκυριών, επαγγελματικών ατύχημάτων και ασθενειών και εργατικό)·/ διαφορών.
7. Στα άρθρα 16-18 : Με τις διατάξει; των άρθρων αυτού·/
ορίζεται η έκταση των υποχρεό>σεω·/ που οφείλπι να απο
δεχτεί κάθε κράτος - μέλ.ο; που κυρώνει αυσήν ση σύμβαση.
S. Στα άρθρα 19-21 : Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών
ρυθμίζονται κυρίως Θέματα που χνχιέροντχι στη·*, καταχό/ριση των επίσημο)·/ επικυρυύσεο)·/ των Κρατούν- Μελών
από το Γενικό Α/ντή του Αιεθνού; Γραφείου Εργασία;,
στην έ/αρξη ισχύος ση; σύμβασης τόσο διεθνώς όσο και
απέ/αντι στο Μέλος που σην κυρώνει, καΟό)ς και στη δυνα
τότητα καταγγελίας και αναθεώρησή; της.

Στα αροpa. αυτά προβλέπε ιαι .επίσης υποχρέωση του
Γενικόν Δ'ντή τον Δ.Γ.Ε. να ανακοινώνει τόσο στο Γενικό
Γραμματέα του Ο.Η.Ε., όσο και στις Κυβερνήσεις των Κοατων Μελών, πληροφορίες σχετικές με όλες τις κυρώσεις και
δηλώσεις καταγγελία; της Διεθνούς -Σύμβασης που έχε·,
καταχωρίσει καθώς και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
των παραπάνω κυρώσεων και δηλώσεων καταγγελίας.
Αθήνα, 18 Φεβρουάριου 1987
Οι Υπουργοί
Εξωτερικών
Εθνικής Οικονομίας
Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
Εργασίας
Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ

ΣΧΕΔΙΟ

ΝΟΜΟΤ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθ. 160 «για
τις στατιστικές της εργασίας».
Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28. παρ. I
του Συντάγματος η διεθνής σύμβαση εργασίας υπ' αριθ. 16<·
«για τις στατιστικές της εργασίας», που ψηφίστηκε κατά την
εβδομηκοστή πρώτη σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στη Γενεύη, στις J.’>
Ιουνίου 1985, της οποίας το κείιιενο σε πρωτότυπο στη
γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως
εςήε :

