4.
Στο άρθρο 4 : Στο άρθρο 4 ορίζεται., ότι κάθε Μέλος θα χωρίσει. καθώς και την ημερομηνία, από την οποία αρχίζουν
πρέπει να εναρμονίζει στα συστήματα του εταεγ-γελματικου
να ισχύουν οι πιο πάνω κυρώσεις κοι δηλώσει; καταγγελία;.
προσανατολισμού για να ανταποκριθεί στις αναγκες των εφή
Αθήνα, 8 Ιανουάριου 1987
βων χαι ενηλίκων σ’ όλη τη διάρκεια τη; ζωή; του;.
Οι Υπουργοί
δ. Στο άρθρο 5 : Στο άρθρο 5 καθορίζεται ότι τα προγράμ
Εθν. Παιδεία; και
ματα επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαίδευση; θα
Εξωτερικών
Θρησκευμάτων
Εργασία;
πρέπει να εκπονούνται και να εφαρμόζονται σε συνεργασία
με τι; εργοδοτικέ: και εργατικέ; οργανώσει; και ενδεχομένως,
συιιοωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική με ά'/λου;
ενδιαφερομένου; οργανισμού;.

Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

στην καταχώριση των επίσημων επικυρώσεων, των Κρατών Μελών, από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου

Κύρωση διεθνού; σύμβαση; εργασία; υπ’ αριθμ. 142 για το
ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού -και τη; εκπαί
δευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Άρθρο πρώτο.

Εργασίας, στην έναρξη ισχύος της σύμβασης, τόσο διεθνώς
όσο και απέναντι στο Μέλος που την κυρώνει, καθώς και στη
δυνατότητα καταγγελία; και αναθεώρησή: της.
Προβλέπεται επίσης στα άρθρα αυτά, υποχρέωση του
Γενικού Διευθυντή του ΔΓΕ να ανακοινώσει τόσο στο Γενικό
Γραμματέα του ΟΗΕ όσο και στις Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών, πληροφορίες, σχετικές με ύλες τις κυρώσεις και δη
λώσεις καταγγελίας της Διεθνούς Σύμβασης που έχει κατα

Κ. ΠΑΠΑΝΑΓ1ΩΤ0Υ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

G. Στα άρθρα 6 έως 13 : Με τι; διατάζει; των άρθρων αυ
τών ρυθμίζονται κυρίως θέματα που αναφέρονται ειδικότερα,

Λ. ΤΡΙΤΣΗΣ

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγματος, η διεθνή; σύμβαση εργασίας υπ’ αριθμ. 142
«για το ρόλο του επαγγελματικού προσανατο? ισμού και τη;
εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού»,
που ψηφίστηκε, κατά την εξηκοστή σύνοδο τη; Γενική; Συν
διάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, στη Γενεύη
στις 23 Ιουνίου 1975, της οποία; το κείμενο σε πρωτότυπο
στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως
■

