
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στό σχέδιο νόμου για την «κύρωση τη; Διεθνούς Σύμβασης

Εργασίας 150/1978 για τη διοίκηση της Εργασίας: Ρό
λος, καθήκοντα και οργάνωση».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων „

Α. Γενικά :

Η 150 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «για τη διοίκηση 
της Εργασίας» ψηφίστηκε το 1978 από τη Γενική Συνδιά
σκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, κατά τη διάρ
κεια. της 64ης συνόδου της.

Η Γενική Συνδιάσκεψη αφού έλαβε υπόψη τους όρους 
ορισμένων διεθνών κειμένων που ήδη είχαν ψηφιστεί από 
αυτήν και ιδιαίτερα τις διεθνείς συμβάσεις για «την επιθεώ
ρηση εργασίας» 1947, «την επιθεώρηση εργασίας στη 
γεωργία» 1969 «την υπηρεσία απασχόλησης» 1948, «την 
πολιτική της απασχόλησης» 1964 και τη σύμβαση για την 
«αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων» 1975, έκρινε ότι 
έπρεπε να γίνουν αποδεκτά κείμενα, που να περιέχουν 
διατάξεις σχετικές με την υιοθέτηση μιας πολιτικής και 
ενός συστήματος διοίκησης της εργασίας, το οποίο αναγνω
ρίζοντας την αυτονομία των εργοδοτικών και εργατικών 
οργανώσεων και το ρόλο που παίζουν στην οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο, θα επιτρέπει την επιδίωξη των σκοπών 
των παραπάνω συμβάσεων.

Το θέμα της διοίκησης της εργασίας είχε ήδη εξετασθεί 
στην 36η σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας το 
1953, οπότε και εγκρίθηκε η έκθεση της Επιτροπής που 
περιλάμβανε σε πολύ γενικές γραμμές το λόγο ύπαρξης υ
πηρεσιών για τη διοίκηση της εργασίας, τις γενικές αρχές 
της λειτουργίας τους, τα προβλήματα της οργάνωσής τους 
και τα θέματα προσωπικούπου αντιμετουπίζουν. Π ολύ 
αργότερα, το 1973, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς 
Γραφείου Εργασίας συγκάλεσε Σύνοδο εμπειρογνωμόνων 
που ασχολήθηκε ειδικά με τα προβλήματα της διοίκησης της 
εργασίας. Η μελέτη αυτή απέδειξε ότι θα ήταν σκόπιμη η 
καθιέρωση διεθνών κανόνων για τους εξής βασικούς λό
γους :

α) Η διατύπωση κανόνων από τη Συνδιάσκεψη θα βοηθού
σε ορισμένα Κράτη να επιλύσουν, μέχρι ένα ορισμένο ση
μείο, τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν στη διοίκηση 
της εργασίας.

β) Οι κανόνες αυτοί θα αποτελούσαν μία μορφή προ
στασίας για όλα τα εθνικά συστήματα διοίκησης της Ερ
γασίας που δεν ήταν ακόμα ισχυρά, συμβάλλοντας στο να 
μην καταδικασθούν να διαδραματίζουν ένα εντελώς περιθω
ριακό ρόλο στη διαδικασία των αποφάσεων για την κοι
νωνικοοικονομική πολιτική, για λόγους κυρίως πολιτικούς, 
οικονομικούς ή διοικητικούς και γ) οι κανόνες αυτοί θα 
συμπλήρωναν ένα κενό του Διεθνούς Κώδικα Εργασίας που 
σαν σύνολο δεν κάλυπτε παρά ορισμένους κλάδους διοίκησης, 
όπως η Επιθεώρηση Εργασίας, οι υπηρεσίες απασχόλησης ή 
οι μέθοδοι καθορισμού των κατωτάτων ημερομισθίων, θέ
ματα που κατά καιρούς είχαν συζητηθεί και ενσωματωθεί 
στις σχετικές συμβάσεις και συστάσεις. Κατόπιν τούτου, 
κρίθηκε απαραίτητο το διεθνές κείμενο να περιέχει διατάξεις 
σχετικές με τη δημιουργία και λειτουργία ενός κατάλληλου 
διοικητικού μηχανισμού, που θα προσέφερε στις κυβερνήσεις 
των Κρατών- Μελών τη δυνατότητα να εφαρμόζουν με τον 
κατά το δυνατόν καλύτερον τρόπο τις εκάστοτε υπάρχουσες 
νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα εργασίας και να ελέγχουν 
και συντονίζουν τα διάφορα όργανα εφαρμογής της πολι
τικής της εργασίας που θα ακολουθούν.

Είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο να προσδιορισθεί ο όρος 
«διοίκηση της εργασίας» καθώς και ποιες είναι οι λειτουργίες 
της, τα καθήκοντά της και πώς εκπληρώνονται αυτά. 
Και είναι δύσκολο γιατί διαφέρουν οι διοικητικές δομές 
από Κράτος σε Κράτος ανάλογα με τις κοινωνικές επιλογές 
της Κυβέρνησης, το βαθμό της οικονομικής ανάπτυξης της

χώρας, το επίπεδο της απασχόλησης, τη σύνθεση του ενεργού 
πληθυσμού, την αποτελεσματικότητα και τη σπουδαιότητα 
της δημόσιας διοίκησης και το βαθμό οργάνωσης των 
εργοδοτών και των εργαζομένων.

Σύμφωνα με - το πνεύμα της 150 Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας και της 15S Διεθνούς Σύστασης που τη συνοδεύει 
και συμπληρώνει τα αρμόδια όργανα εντός του συστήματος 
διοίκησης της εργασίας πρέπει να συμμετέχουν στον κα
θορισμό και στην εφαρμογή των μέτρων που είναι απαραί
τητα για να διασφαλίζεται το δικαίωμα ελεύθερης συνδι
καλιστικής οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης, 
να συμβάλλουν στην προώθηση, την καθιέρωση και τη δια
τήρηση, σε διεθνές και εσωτερικό επίπεδο - των επαγγελμα
τικών σχέσεων και να ευνοούν τη σταθερή βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και επαγγελματικής ζωής.

Ένα κεντρικό όργανο του συστήματος διοίκησης της 
εργασίας που είναι καθορισμένο σύμφωνα με την εθνική νο
μοθεσία ή πρακτική.-το Υπουργείο Εργασίας ή άλλο παρό
μοιο όργανο-πρέπει να είναι επιφορτισμένο με τη λήψη θε
μελιακών μέτρων ικανών να διασφαλίσουν το συντονισμό 
των δραστηριοτήτων των δημοσίων αρχών ή των οργανισμών, 
που ασχολούνται με τις διάφορες κατευθύνσεις της πο
λιτικής της απασχόλησης. Το κεντρικό αυτό όργανο πρέπει 
να λαμβάνει μέτρα ώστε να εκπροσωπείται το σύστημα 
διοίκησης κατά τον καλλίτερο τρόπο στα κέντρα λήψης απο
φάσεων, δηλαδή εκεί που πραγματοποιείται η συγκέντρωση 
πληροφοριών οι ανταλλαγές απόψεων και η επεξεργασία 
των διαφόρων μέτρων εφαρμογής της οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής.

Εξ άλλου, για όσες λειτουργίες η εθνική νομοθεσία ανα
θέτει στη διοίκηση της εργασίας πρέπει να υπάρχουν κα
τάλληλα εκπαιδευμένες διοικητικές μονάδες που θα ασχο
λούνται με θέματα όπως οι συνθήκες εργασίας, η επιθεώρηση 
εργασίας, οι διεθνείς σχέσεις, η κοινωνική ασφάλεια, η αξιο
ποίηση των ανθρώπινων πηγών ή άλλα θέματα που ανα- 
φέρονται σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. ;-·

Τα αρμόδια διοικητικά όργανα του συστήματος της ερ
γασίας πρέπει να είναι υπεύθυνα ή να συμμετέχουν στη 
λειτουργία των οργανισμών προγραμματισμού του εργα
τικού δυναμικού, να είναι θεσμικά συνδεδεμένα μ’ αυτούς 
και να τους παρέχουν συμβουλές και τεχνικές πληροφο- 
ρίες.

Επίσης πρέπει να υπάρχει συντονισμός των υπηρεσιών 
απασχόλησης επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγ
γελματικής εκπαίδευσης καθώς και των υπηρεσιών παροχών 
ανεργίας. Το σύστημα διοίκησης της εργασίας είναι εκείνο 
που αξιολογεί, δημοσιεύει και διαδίδει πληροφορίες που 
έχουν γενικό χαρακτήρα πάνω σε θέματα εργασίας.

Η πραγματοποίηση εργασιών έρευνας αποτελεί μια ου
σιαστική λειτουργία του συστήματος που έχει σκοπό να 
πετύχουν οι κοινωνικοί στόχοι της όλης εργατικής πολιτικής 
της Κυβέρνησης. »

Στην Ελλάδα κύριος φορέας στη διοίκηση της εργασίας 
είναι το Υπουργείο Εργασίας μαζί, με τους εποπτευόμενους 
απ’ αυτό Οργανισμούς, αυτό ασκεί την Κυβερνητική πολι
τική σχετικά με τα βασικότερα θέματα της εργασίας. Η 
Κυβέρνηση έχοντας στόχο τη βελτίωση του μέχρι σήμερα ισχύ- 
οντος συστήματος διοίκησης της εργασίας και την προώ
θηση των σχέσεων μεταξύ των αρμοδίων σε εργασιακά 
θέματα διοικητικών αρχών και των Οργανώσεων των εργοδο
τών και εργαζομένων, φέονει στη Βουλή για κύοωση την 
150 ΔΣ Δ.Σ.Ε.

Η 150 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας μέχρι σήμερα έχε·- 
κυρωθεί από 22 Κράτη Μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργα
σίας.

Β. Ειδικά :
α) Ως προς τις διατάξεις του σχεδίου νόμου.
1. Στο άρθρο πρώτο : Με το άρθρο αυτό γίνεται η κύρωση



της Διεθνούς Σύμβασης 150/1978 και παράλληλα κατα
μερίζεται σ’ αυτό το κείμενο της σύμβασης που κυρώνεται, 
στο γαλλικό πρωτότυπο και σε ελληνική μετάφραση.

2. ,Στο άρθρο δεύτερο : Με Το άρθρο αυτό ορίζεται ότι 
οι διατάξεις τόσο του κυρωτικού νόμου όσο και της διεθνούς 
σύμβασης που κυρώνεται, θα αρχίζουν να ισχύουν από την 
ημέρα της δημοσίευσης του κυρωτικού νόμου στην Εφη
μερίδα της Κυβέρνησης.

β) Ως προς τις διατάζεις της Διεθνούς Σύμβασης 150/ 
1978.

1. Στο άρθρο 1 : Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η έν
νοια των όρων «διοίκηση της εργασίας» και «σύστημα 
διοίκησης της εργασίας». Η διοίκηση της εργασίας πρέπει 
να λαμβάνεται με την ευρύτερη δυνατή έννοια του όρου της 
και να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσ
σουν η δημόσια διοίκηση και οι οργανισμοί που βοηθούν την 
Κυβέρνηση στην επεξεργασία εφαρμογή, έλεγχο και αξιο- 
/,όγηση της εργατικής πολιτικής της.

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων σ’ άλλα όργανα όπως είναι 
οι αυτόνομοι δημόσιοι οργανισμοί και οι περιφερειακές 
ή τοπικές διοικήσεις, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των πολυπληθών και πολυποίκιλων δραστηριο- 
τήτωιτ της διοίκησης της εργασίας, ιδίως σε θέματα εξει- 
δικευμένα και στην διευκόλυνση της συμμετοχής των ερ- 
γοδοτικών και εργατικών οργανώσεων σ’ αυτήν.

2. Στο άρθρο 2 και 3 : Με το άρθρο 2 καθορίζεται ότι 
τα Κράτη—Μέλη έχο"-ν τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια 
της εθνικής τους νορ θεσίας ή πρακτικής να εκχωρούν ή 
να αναθέτουν ορισμένες από τις δραστηριότητες της διοίκησης 
της εργασίας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και κυρίως 
σε εργοδοτικές ή εργατικές.
- · Εξ άλλου με το άρθρο 3 προβλέπεται ότι ορισμένες 
δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της εθνικής πολιτικής 
της εργασίας, είναι δυνατόν να ρυθμίζονται με άμεση δια
πραγμάτευση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Με τα παραπάνω άρθρα εξασφαλίζεται βασική αρχή 
της τριμερούς συμμετοχής αφού κάθε φορά που οι συνθή
κες και η εθνική πρακτική το επιτρέπουν μπορούν να περι- 
ληφθούν μέσα στα πλαίσια της διοίκησης δραστηριότητες, 
που το ίδιο το Κράτος αναθέτει σε επαγγελματικές οργανώ
σεις.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η συνεργασία ανάμεσα 
στις δημόσιες αρχές και τις εργοδοτικές και εργατικές 
οργανώσεις, αφού αυτές λαμβάνουν ενεργό μέρος στο εφαρμο
ζόμενο πρόγραμμα εργατικής πολιτικής και προωθείται 
ανάλογα με την περίπτωση (συλλογικές διαπραγματεύσεις 
γνωμοδοτήσεις κ.λπ.) ο συμβουλευτικός ή καθοριστικός 
ρόλος τους.

3. Στο άρθρο 4 : Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι το κάθε 
Κράτος—Μέλος που θα κυρώνει αυτή τη σύμβαση πρέπει, 
σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες που επικρατούν να ενεργεί 
έτσι ώστε η οργάνωση του συστήματος της εργασίας που 
εφαρμόζει να λειτουργεί αποτελεσματικά και κυρίως να 
υπάρχει πλήρης συντονισμός ανάμεσα σ’ όλα τα αρμόδια 
όργανα στα οποία έχουν ανατεθεί ορισμένα καθήκοντα.

Το βασικό συντονιστικό όργανο της διοίκησης της 
εργασίας πρέπει έχοντας πάντα στόχο την προστασία της 
εργασίας, να μελετά συνεχώς τις συνθήκες ζωής, εργασίας και 
απασχόλησης, να προσφέρει στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με τις γενικές κατευθύνσεις, την συνεργασία του στην 
εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, να επισημαίνει τις 
τυχόν νομοθετικές ελλείψεις στον τομέα των συνθηκών 
εργασίας και απασχόλησης και να υποβάλει προτάσεις που 
θα βελτιώνουν συνεχώς την σχετική νομοθεσία.

Στο άρθρο 5 : Μ’ αυτό προβλέπεται ειδικότερα ότι το 
Κράτος που επικυρώνει τη σύμβαση πρέπει σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία του και πρακτική να παίρνει μέτρα 
ώστε να εςασφαλίζεται μέσα στα πλαίσια του συστήματος

της διοίκησης της εργασίας η συνεργασία, οι διαπραγματεύ
σεις και οι συνεννοήσεις ανάμεσα στις δημόσιες αρχές 
και τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις.

Τα μέτρα αυτά θα καθιερώνουν και θα προωθούν μια 
θετική συνεργασία που μέσα στα πλαίσια του σεβασμού προς 

-το δικαίωμα ελεύθερης οργάνωσης και συλλογικής διαπρα
γμάτευσης θα σκοπεύει στη βελτίωση των όρων εργασίας.

Τα αρμόδια όργανα συστήματος διοίκησης της εργασίας 
συμβάλλουν στη δημιουργία στενών επαγγελματικών σχέ
σεων με την ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχουν γνωμο
δοτήσεις στις επιχειρήσεις και στις οργανώσεις με την πα
ροχή των κατάλληλων μέσων συνδιαλλαγής και μεσολάβησης 
και σε περιπτώσεις συλλογικών διαφορών.

Στο άρθρο 6 : Σ’ αυτό το άρθρο αναφέρεται πιο αναλυτικά 
οι αρμοδιότητες των οργάνων που λειτουργούν μέσα στα 
πλαίσια του συστήματος διοίκησης της εργασίας και ορί
ζεται ότι τα όργανα αυτά όχι μόνο είναι υπεύθυνα για τον 
συντονισμό, έλεγχο και αξιολόγηση της εθνικής πολιτικής 
της εργασίας, μετέχοντας σε κάθε φάση της, αλλά και 
αποτελούν βασικά τα όργανα επεξεργασίας και εφαρμογής 
της νομοθεσίας που συγκεκριμενοποιεί αυτή την πολιτι
κή- , , , , ,

Τα διοικητικά αυτά όργανα μελετούν την κάλυψη των 
κενών της εργατικής νομοθεσίας με καινούργιες διατάξεις 
και φροντίζουν σύμφωνα με την νομοθεσία και την εθνική 
πρακτική για την επικύρωση ορισμένων διατάξεων ή 
μέτρων που έχουν συμφωνηθεί με συλλογικές διαπραγμα
τεύσεις ώστε να πάρουν αυτά ισχύ νόμου.

Τα όργανα αυτά συμμετέχουν στη σύλληψη και αξιολό.- 
γηση της πολιτικής της απασχόλησης, ώστε αφενός. ν'ά 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πλήρη παραγωγική και 
ελεύθερα επιλεγμένη απασχόληση, όπως αυτή προσδιορί
ζεται στο άρθρο 1 της 122 Διεθνούς Σύμβασης και αφετέρου 
να μειωθεί η ανεργία και η υποαπασχόληση.

Επίσης μελετούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται 
τα πρόσωπα _που εργάζονται ή είναι άνεργα, διαπιστώνουν 
ποιες ελλείψεις υπάρχουν, ποιες ειδικότητες πρέπει να 
ενισχυθούν, πώς πρέπει να γίνει ο επαγγελματικός προσανα
τολισμός, τις κάνουν προτάσεις τους και έτσι συμμετέχουν 
ενεργά στον συντονισμό και στην ενσωμάτωση των προγραμ
μάτων που αφορούν το εργατικό δυναμικό μέσα στον οικο
νομικό προγραμματισμό.

Στο άρθρο 7 : Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι πρέπει να 
υπάρχει συνεργασία και συντονισμός όλων των αρμοδίων 
διοικητικών αρχών που ασχολούνται με θέματα της εργασίας 
έστω και αν αυτές εξυπηρετούν άλλους αυτόνομους κλάδους 
της οικονομίας, όπως τη γεωργία, ναυτιλία, αυτοδιαχειριζό- 
μενες επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς.

Ο σκοπός αυτών των ενεργειών είναι να ικανοποιηθούν 
οι ανάγκες του μεγαλύτερου, κατά το δυνατόν, αριθμού των 
εργαζομένων, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας εκείνων 
που εμπίπτουν σε νομικό καθεστώς διαφορετικό απ’ εκείνο 
των μισθωτών και να θεσπισθούν νομοθετικές διατάξεις που 
θα προβλέπουν μια προστασία βασισμένη στην αρχή της 
ίσης μεταχείρισης.

Στο άρθρο 8 : Μ’ αυτό το άρθρο ειδικώτερα ορίζεται ότι 
τα όργανα του συστήματος διοίκησης της εργασίας συμ
μετέχουν στην διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής και 
αντιπροσωπεύουν το Κράτος στον τομέα των διεθνών σχέ
σεων σε θέματα που αφορούν την εργασία.

Συνήθως σύμφωνα με την εθνική πρακτική η δημόσια 
διοίκηση αναθέτει στο Υπουργείο Εργασίας ένα ρόλο ση
μαντικό, τη διαπραγμάτευση σε διεθνές επίπεδο οποιουδή- 
ποτε θέματος, που αναφέρεται στην εργασία και την κοι
νωνική πολιτική και την επεξεργασία και σύναψη διεθνών 
συμφωνιών.

Στο άρθρο 9 : Μ’ αυτό το άρθρο προβλέπεται ο έλεγχος 
των διαφόρων οργάνων που λειτουργούν μέσα στο σύστημα
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της διοίκησης της εργασίας καθώς και των αρμοδίων οργα
νισμών από το κεντρικό όργανο, που έχει την κύρια υπευθυ
νότητα της διοίκησης της εργασίας-Υπουργείο Εργασίας- 
για να υπάρχει κατάλληλος συντονισμός μεταξύ τους στην 
καλλίτερη εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανα
τεθεί.

Στο άρθρο 10 : Σ’ αυτό το άρθρο προβλέπεται ο έλεγχος 
της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 
και των συλλογικών συμβάσεων.

Ο έλεγχος αυτός γίνεται από αρμόδια όργανα που λει
τουργούν μέσα στο σύστημα της διοίκησης της εργασίας. 
Τα όργανα αυτά πρέπει να αποτελούνται από επαρκές 
ανθρώπινο δυναμικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και να απο
λαμβάνουν τα αναγκαία υλικά και οικονομικά μέσα ώστε να 
μπορούν να ασκούν αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά τους. 
Τα μέλη του προσωπικού της διοίκησης της εργασίας πρέ
πει εκτός από την αρχική τους εκπαίδευση, να έχουν τις 
δυνατότητες για μια εκπαίδευση που θα αντιστοιχεί στα 
καθήκοντά τους, σ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. 
1 ο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών, όπως είναι οι επι
θεωρήσεις Εργασίας, πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερα προσόντα 
και οι υπηρεσίες αυτές τον απαραίτητο και κατάλληλο εξο
πλισμό.---------—

Πολλ,ά διεθνή κείμενα έχουν ήδη υιοθετηθεί σ’ αυτόν 
τον τομέα, όπως η Διεθνής Σύμβαση 81 για την Επιθεώρηση 
της Εργασίας, 1947 ( Η Ελλάς την έχει επικυρώσει με 
το Ν.Δ. 3249/2.6.55), η Διεθνής Σύμβαση 129 «για την 
επιθεώρηση εργασίας» (γεωργία) 1969 και οι Διεθνείς Συ
στάσεις 81 και 133 που συνοδεύουν τις παραπάνω συμβά
σεις.

Εξ άλλου αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο ως βασική 
προϋπόθεση για την υλοποίηση της εργατικής πολιτικής 
που ακολουθεί το κάθε Κράτος - Μέλ.ος που θα κυρώνει 
αυτή τη σύμβαση, η ανεξαρτησία από κάθε ανεπίτρεπτη 
εξωτερική επιρροή που πρέπει να απολαμβάνουν τα πρό
σωπα που υπηρετούν στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες 
της διοίκησης της Εργασίας.

Στα άρθρα 11 έως 18 : Μ’ αυτά τα άρθρα ρυθμίζοντα1 
κυρίως θέματα που αναφέρονται ειδικότερα στην καταχώ
ριση των επίσημων επικυρώσεων των Κρατών- Μελών,

στην έναρξη ισχύος της σύμβασης, διεθνώς και απέναντι 
στο Μέλος που την κυρώνει και στην δυνατότητα καταγ
γελίας και αναθεώρησής της. Επίσης προβλέπεται υπο
χρέωση του Γενικού Διευθυντή του Δ.Γ.Ε. να ανακοινώνει, 
τόσο προς το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. όσο και προς 
τις Κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών, πληροφορίες σχετικά 
μ’ όλες τις κυρώσεις και δηλώσεις καταγγελίας της Διε
θνούς Σύμβασης, που καταχωρήθηκαν, καθώς και την 
ημερομηνία από την οποία αρχίζουν να ισχύουν οι πιο 
πάνω επικυρώσεις και δηλώσεις καταγγελίας.

Αθήνα, 15 Οκτώβρη 1984 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Για την «κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 1 

1978 για τη διοίκηση της εργασίας : Ρόλος, καθήκοντα και. 
Οργάνωση».

Άρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η 150 Διεθνής Σύμβαση Ερ
γασίας «για τη διοίκηση της Εργασίας : Ρόλος, καθήκοντα 
και Οργάνωση» που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνδιάσκεψη 
της Διεθνούς Οργάνοοσης Εργασίας στην εξηκοστή Τε

τάρτη σύνοδό της στην Γενεύη, το 1978.
Το κείμενο της σύμβασης στο γαλλικό πρωτότυπο και. 

στην ελληνική του μετάφραση είναι το ακόλουθο :


