
Γιά το σχέδιο Νόμου «σχετικά μέ την επικύρωση τής 122
Διεθνούς Συμβάσεως ’Εργασίας γιά τήν πολιτική τής άπα
σχόλησης».

Πρός ιή Βονλη ιών 'Ελλήνων 

A) Γενικά:

Ή 122 Διεθνής Σύμβαση ψηφίστηκε άπό τήν 48η Σύνοδο 
τής Διεθνούς Συνδιασκέψεως ’Εργασίας, στή Γενεύη, τον 
’Ιούνιο τού 1967.

Ή Σύμβαση αύτή είναι μία άπό τις πιό βασικές καί ση
μαντικές συμβάσεις τής Διεθνούς Όργανώσεως ’Εργασίας 
καί άποτελεϊ κυρίως μία διακήρυξη άρχών, πού περιέχονται 
στή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων τού ’Ανθρώπου καθώς 
καί στή Διακήρυξη τής Φιλαδέλφειας, όπου αναγνωρίζεται 
ότι όλοι οί άνθρωποι, άνεξάρτητα άπό φυλή, θρήσκευμα ή 
γένος, έχουν τό δικαίωμα νά επιδιώκουν τήν υλική τους 
πρόοδο καί εύημερία, καθώς καί τήν πνευματική τους ανά
πτυξη μέ ελευθερία, άξιοπρέπεια, οικονομική ασφάλεια καί 
μέ ίσες δυνατότητες επιτυχίας.

’Ακόμη ή σύμβαση αύτή αποτελεί υλοποίηση τού βασι
κού σκοπού τής Δ.Ο.Ε. πού είναι ή επιδίωξη τής πλήρους 
απασχόλησης καί ή εξύψωση τού βιοτικού έπιπέδου, καθώς 
καί ή εξασφάλιση τής δίκαιης συμμετοχής όλων στους καρ
πούς τής προόδου.

’Επειδή θεμέλιο τής οικονομικής ανάπτυξης είναι ή αν
θρώπινη εργασία, ή όποια αποτελεί πρωταρχική άνάγκη 
αλλά καί δικαίωμα τού άνθρώπου, ή πολιτική τής άπασχό- 
λησης πρέπει νά έχει κύριο στόχο τήν εξασφάλισής της σέ 
όλους τούς ανθρώπους. ■ · - ; -
'Είδικώτερα, σύμφωνα μέ τή σύμβαση ή πολιτική τής 
άπασχόλησης, θά πρέπει νά αποβλέπει στην δυνατότητα 
διασφαλίσεως γιά όλα τά άτομα, μιας παραγωγικής, ελεύ
θερα επιλεγμένης καί άνάλογης μέ τά προσόντα καί τις δε
ξιότητες άπασχόλησης, άνεξάρτητα άπό φυλή, χρώμα, θρή
σκευμα, φύλο, πολιτικές πεποιθήσεις, εθνική καταγωγή ή 
κοινωνική προέλευση.

Ή πολιτική αύτή διαμορφώνεται ανάλογα μέ τό επίπεδο 
οικονομικής άνάπτυξης τής χώρας καί εναρμονίζεται μέ 
τούς κοινωνικούς καί οικονομικούς της στόχους.

Στή διαμόρφωση τής πολιτικής τής άπασχόλησης καί στο 
σχεδιασμό των κατάλληλων προγραμμάτων καλούνται νά 
παίξουν σημαντικό ρόλο οί ενδιαφερόμενοι καί είδικώτερα 
οί εκπρόσωποι των εργοδοτών καί τών έργαζομένων , ώστε 
μέ τή συνεργασία τους νά εξασφαλίζεται ή λήψη τών κατάλ
ληλων μέτρων γιά τήν επιτυχία τών στόχων της, πού είναι 
ή οικονομική ανάπτυξη, ή εξύψωση τού βιοτικού έπιπέδου 
καί ή επίλυση τού προβλήματος τής άνεργίας καί τής υποα
πασχόλησης.

Ή κώρωση τής συμβάσεως αυτής άπό τή χώρα μας είναι 
σκόπιμη καί αναγκαία καί άποδεικνύει τό ενδιαφέρον καί 
τήν προσήλωσή της στις αρχές τής κοινωνικής δικαιοσύνης, 
μέ στόχο μια ζωή πιό ανθρώπινη όπου όλα τά άτομα θά 
έχουν ίση μερίδα καί δικαίωμα στην πρόοδο καί τήν εύημε- 
οία.

Πάγια επιδίωξη τού Κυβερνητικού προγράμματος απο
τελεί ή δημιουργία ευκαιριών άπασχόλησης γιά τό σύνολο 
τού Ελληνικού λαού.

Ή πολιτική αύτή υπαγορεύεται άπό τήν άνάγκη προ
στασίας τού δικαιώματος πού έχει κάθε πολίτης πάνω 
"τήν εργασία, ενός δικαιώματος συνταγματικά κατοχυρω
μένου. ·

Ή Κυβέρνηση συνεπής προς τις έξαγγελίες της γιά την 
κατάργηση κάθε διάκρισης καί ιδιαίτερα σέ ό,τι άφορά τις 
διακρίσεις πού βασίζονται στό φύλο καί στά πολιτικά φρο
νήματα καί μέσα στά πλαίσια τής γενικότερης πολιτικής 
της γιά τήν απασχόληση καί τήν καταπολέμηση τής άνερ- 
/είας, καταθέτει στή Βουλή, γιά ψήφιση, αύτό τό σχέδιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ _ νόμου πού επικυρώνει τήν Σύμβαση, καί μ’ αυτόν τόν τρόπο 
δεσμεύεται διεθνώς, ώστε οί πράξεις της πού άναφέρονται 
στήν πολιτική τής άπασχόλησης νά τίθενται καί ύπό τον 
έλεγχο καί τήν έποπτεία Διεθνούς ’Οργανισμού.

Η) Είδικώτερα:

1. Μέ τις διατάξεις τού άρθρου πρώτου τού σχεδίου νό
μου κυρώνεται καί αποκτά ισχύ νόμου ή 122 Διεθνής Σύμβα
ση ’Εργασίας σχετικά μέ τήν πολιτική τής άπασχόλησης.

2. Γιά κάθε μιά διάταξη τής Διεθνούς Συμβάσεως πού 
επικυρώνεται σημειώνουμε τά εξής :

Μέ τό άρθρο 1 τονίζεται ότι στόχος τής πολιτικής τής 
άπασχόλησης θά πρέπει νά είναι ή οικονομική άνάπτυξη, 
ή εξύψωση τού βιοτικού έπιπέδου, καθώς καί ή επίλυση τού 
προβλήματος τής άνεργίας καί τής υποαπασχόλησης.

' Η πολιτική αύτή πρέπει νά τείνει στήν εξασφάλιση 
έργασίας παραγωγικής καί ελεύθερα επιλεγμένης, γιά όλα 
τά άτομα καθώς καί στήν άπόκτηση τών άναγκαίων προ
σόντων γιά άνάλογη εργασία, άνεξάρτητα άπό φυλή, χρώμα, 
γόος, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, εθνική καταγωγή 
ή κοινωνική προέλευση.

Γιά τή διαμόρφωση τής πολιτικής αυτής -πρέπει νάλαμ- 
βάνεται ύπόψη τό επίπεδο τής οικονομικής άναπτύξί,ως 
καθώς καί οί υπόλοιποι οικονομικοί καί κοινωνικοί στόχοι 
τής χώρας, καί νά εφαρμόζουν σύμφωνα μέ τις εθνικές συν
θήκες καί πρακτική.

3. Μέ τις διατάξεις τού ά Ίρου 2 καθορίζεται ή υποχρέωση 
τού Κράτους νά λαμβάνει καί εφαρμόζει τά κατάλληλα 
μέτρα γιά τήν υλοποίηση το>ν παραπάνω στόχων, στά πλαί
σια μιας συντονισμένης κοινωνικής καί οικονομικής πολ.ιτι- 
κής. '

4. Μέ τό άρθρο 3 τονίζεται, ότι θά πρέπει νά υπάρχει 
συνεργασία μεταξύ τού Κράτους καί τών ένδιαφερομένων 
καί είδικώτερα τών εκπροσώπων τών έργοδοτών καί εργα
ζομένων , ώστε ή πείρα καί οί άπόψεις τους νά λ.αμβάνονται 
ύπόψη στη διαμόρφωση’τής πολιτικής γιά τήν άπασχόληση.

5. Μέ τά επόμενα άρθρα 4 έως καί 10 ρυθμίζονται δια
δικαστικά θέματα, πού άναφέρονται στον τρόπο άνακοινο)- 
σειυς τής επικύρωσης τής Συμβάσεοις, στις καταχωρήσεις 
καί στήν ημερομηνία άπό τήν οποία άρχίζει νά ισχύει ό 
τρόπος καταγγελίας της, ή υποχρέωση υποβολής, εκθέσεων 
γιά τήν άφαρμογή της άπό τή χοόρα, καθώς καί ό τρόπος 
άναθεωρήσεοός της.

6. Στό άρθρο 11 άναφέρεταί ότι τό γαλλικό καί αγγλικό 
κείμενο τής συμβάσεως έχουν τήν ίδια ισχύ.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
’Επικύρωση τής 122 Διεθνούς Συμβάσεως ’Εργασίας «γιά 

τήν πολιτική τής άπασχόλησης».

“Αρθρο Πρώτο. Γ *
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού προβλέπει τό άρθρο 28 

παρ. 1 τού Συντάγματος ή 122 Διεθνής Σύμβαση Έργασίας 
«γιά τήν πολιτική τής άπασχόλησης» πού ψηφίστηκε άπό 
τήν 48η Σύνοδο τής Διεθνούς Συνδιασκέψεως ’Εργασίας, 
τής οποίας τό κείμενο στό γαλλικό πρωτότυπο και στην 
Ελληνική του μετάφραση είναι τό ακόλουθο : . ·


