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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΙI ΕΚοΕΣΗ

Λ. Γενικά :
Ή 111 Διεθνής Σύμβαση ψηφίστηκε στην 42η Σύνοδο 

τής Γενικής Συνδιασκέψεων τής Λ.Ο.Ε., στή Γενεύη τον 
’Ιούνιο τοϋ 1958. Ή Σύμβαση έχει επικυρωθεί άπό 100 
άπό τά 147 Κράτη - Μέλη τής ’Οργάνωσης, πράγμα πού 
άποδεικνύει τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον καί τη σημασία των 
άρχών, πού καθιερώνει καί οί όποιες αποτελούν συγχρόνως 
και τις βασικές αρχές τής Διακήρυξης τής Φιλαδέλφειας, 
πού καθορίζει τίς επιδιώξεις τής ίδιας τής ’Οργάνωσης.

Σύμφωνα μέ τή διακήρυξη αύτή, όλοι οί άνθρωποι, ανε
ξάρτητα άπό τή φυλή, τό θρήσκευα ή τό φύλο, έχουν τό 
δικαίωμα νά επιδιώκουν τήν υλική τους πρόοδο καί τήν 
πνευματική τους άνάπτυξη μέ ελευθερία, άξιοπρέπεια, οι
κονομική ασφάλεια καί μέ ίσες δυνατότητες επιτυχίας.

’Ακόμη, στον Καταστατικό Χάρτη τής Δ.Ο.Ε. ή βασική 
αρχή, πού έκφράζεται στο προοίμιο, είναι ότι ή παγκόσμια 
καί διαρκής ειρήνη δέν μπορεί νά σταθεροποιηθεί παρά 
μόνο εφόσον βασίζεται στήν κοινωνική δικαιοσύνη.
Ή Σύμβαση 111 αποτελεί τήν συγκεκριμένη έκφραση 

των αρχών αύτών στον τομέα τής άπασχόλησης καί είναι 
διατυπωμένη μέ τρόπο γενικό, πράγμα πού διευκολύνει 
τήν εφαρμογή των διατάξεών της μέ μεθόδους σύμφωνες 
μέ τήν πρακτική τής χούρας καί λαμβάνοντας ΰπόψη τίς 
ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες.
. Ή Κυβέρνηση, πιστή στις προγραμματικές της δηλώσεις 
γιά τήν εξάλειψη κάθε διάκρισης σέ όλα τά επίπεδα τής 
πολιτικής, κοινωνικής καί οικονομικής ζωής καί ιδιαίτερα 

κ'σε ό,τι αφορά, τίς πολιτικές πεποιθήσεις καί τήν ιδεολογική 
■"τοποθέτηση όλων των πολιτών,’ καθώς καί τήν ισότητα 
•μεταχείρισης ‘ άνδρών καί 'γυναικών,' καταθέτει αυτό τό 
Σχέδιο ' Νόμου πού επικυρώνει τήν παραπάνω σύμβαση. 

* μέ τήν πεποίθηση ότι μ’ αυτό τον τρόπο συμβάλλει στήν 
- υλοποίηση τών βασικών της στόχων γιά κοινωνική δικαιο- 
‘!'σύνη καί άπελευθέρωση. · : " '·'

Μέ τήν κύρωση τής σύμβασης ή συνταγματικά κατοχυ
ρωμένη άρχή τής ίσης μεταχείρισης όλων τών Ελλήνων 
άποκτά ουσιαστική έκφραση καί γίνεται συγκεκριμένη, 
διότι οί διατάξεις της άναφέρονται ειδικά στήν κατάργηση 
κάθε διάκρισης, αποκλεισμού ή προτίμησης πού βασίζεται 

' στο χρώμα, φύλο, θρήσκευμα, πολιτικά φρονήματα, έθνική 
καταγωγή καί κοινωνική προέλευση στον τομέα τής άπα- 

" σχόλησης καί συγκεκριμένα στον επαγγελματικό προσανα
τολισμό, στήν επαγγελματική εκπαίδευση, στήν πρόσβαση 
κ.αί στούς όρους απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι, ή Σύμβαση εφαρμόζεται έκτος άπό τήν 
εξαρτημένη εργασία στον ιδιωτικό καί δημόσιο τομέα, καί 
στά ελεύθερα επαγγέλματα, άφορά δέ καί τήν είσοδο στήν 
επαγγελματική εκπαίδευση καί στήν απασχόληση ή τό 
επάγγελμα, όπου διασφαλίζεται ρητά πλέον ότι καμμία διά
κριση πού νά βασίζεται στή φυλή, τό χρώμα, τό φύλο, τό 
θρήσκευμα, τά πολιτικά φρονήματα, τήν εθνική καταγωγή 
καί τήν κοινωνική προέλευση δέν είναι έπιτρεπτή.

.r ,ι Βέβαια, οί διάφορες προτιμήσεις πού στηρίζονται στά 
άπαιτούμενα προσόντα γιά μιά καθωρισμένη απασχόληση 
δέν περιλαμβάνονται στήν έννοια τών διακρίσεων, καθώς 

. επίσης καί τά ειδικά μέτρα προστασίας ώρισμένων κατη- 
, γοριών προσώπων πού έχουν άνάγκη ειδικής μεταχείρισης.

Άπό τή συγκριτική μελέτη τής νομοθεσίας μας καί τών 
διατάξεων τής συμβάσεως δέν φαίνεται ότι υπάρχουν πλέον 
έμπόδια γιά τήν έφαρμογή της, στήν άπασχόληση, πράγμα 

π πού άποτελεϊ πρωταρχικό' σκοπό καί βασική επιδίωξη τής 
α Κυβέρνησης.

!. Με τίς διατάξεις τού άρθρου πρώτου τού σχεδίου νόμου 
κυρώνεται καί άποκτά ισχύ νόμου ή 111 Διεθνής Σύμβαση 
’Εργασίας «Γιά τήν κατάργηση τής διάκρισης στήν απα
σχόληση καί στό έπάγρελμα».

2. Γιά κάθε διάταξη τής Διεθνούς Συμβάσεως. πού έπι- 
κυρώνεται. σημειώνονται τά εξής :

Μέ τύ άρθρο 1 παρ. 1 τής συμβάσεως προσδιορίζεται ή 
έννοια τού όρου διάκριση σέ σχέση μέ τή φυλή, τό χρώμα, 
τό φύλο, τό θρήσκευμα, τά πολιτικά φρονήματα, τήν έθνική 
καταγωγή καί τήν κοινονν.κή προέλευση, καθώς καί τό 
πεδίο εφαρμογής της, πού περιλαμβάνει τόσο τήν εξαρτη
μένη εργασία, όσο καί τά ελεύθερα επαγγέλματα.

Ή σύμβαση αυτή δέν καλύπτει διακρίσεις, πού άπορρέουν 
άπό τήν ύπηκοότητα, ’Επίσης δέν άποτελούν διακρίσεις οί 
αποκλεισμοί ή προτιμήσεις πού στηρίζονται στά. άπαιτού- 
μενα προσόντα γιά μιά ορισμένη άπασχόληση.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι οί όροι επάγγελμα καί άπασχό
ληση καλύπτουν τήν είσοδο στήν επαγγελματική εκπαί
δευση, στά διάφορα έπαγγέλματα, καθώς καί τούς όρους 
άπα σχόλησης, πράγμα πού δέν καλυπτόταν άπό τή νομο
θεσία, μέχρι σήμερα, μέ θετικές διατάξεις.

Μέ τό άρθρο 2 αναλαμβάνεται άπό τά δεσμευόμενα άπό 
τή σύμβαση αυτή μέλη, ή ύποχρέιοση εφαρμογής τών αρ
χών τής συμβάσεως πού άναφέρονται στήν προαγωγή τής 
ισότητας ευκαιριών καί μεταχειρίσεως.

Μέ τό άρθρο 3 προσδιορίζονται οί διαδικασίες καί οί 
μέθοδοι εφαρμογής τών αρχών τής συμβάσεως, σύμφουνα μέ 
τίς εθνικές περιστάσεις καί τίς συνήθειες τών Κρατών - Με
λών καί μέ τή συνεργασία τών εργατικών καί έργοδοτικών 
ή άλλων άρμοδίων οργανώσεων.

Μέ τά άρθρα 4 καί 5 καθορίζονται οί περιπτώσεις, πού 
δέν άποτελούν διακρίσεις κατά τήν έννοια τού άρθοου 1.
. Συγκεκριμένα, δέν θεωρείται διάκριση ή λήψη μέτρων 
κατά άτόμιον, τά όποια αποδεδειγμένα άσκούν δραστηριό
τητες έπιζήμιες γιά τήν ασφάλεια τού Κράτους, καθώς καί 
τά προστατευτικά μέτρα γιά ειδικές κατηγορίες προσώπων, 
γιά τίς όποιες είναι άναγνωρισμένο μέ τρόπο γενικό ότι 
έχουν άνάγκη ειδικής προστασίας, όπως άνάπηροι, κ.λπ.

Μέ τά επόμενα άρθρλ 6 έως 13 ρυθμίζονται τά διαδικα
στικά θέματα, πού άναφέρονται στον τρόπο άνακοινώσεως 
τής έπικυρούσεως τής συμβάσεως, στις καταχωρίσεις καί 
τήν ήμερομηνία άπό τήν οποία άρχίζει νά ισχύει, ό τρόπος 
πού ή σύμβαση καταγγέλλεται, ή υποχρέωση υποβολής 
έκθέσεων γιά τήν έφαρμογή της στή χώρα, καθώς καί ό 
τρόπος άναθεωρήσεώς της.

Στό άρθρο 14 άναφέρεται ότι τό γαλλικό καί άγγλικό 
κείμενο τής συμβάσεως έχουν τήν ίδια ισχύ.

Οί 'Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως ’Εξωτερικών
Α. ΚΟΤΤΣΟΓ1ΩΡΓΑΣ I. ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΠΟΤΛΟΣ

Έογασίας
ΕΤΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ

Β. Είδικώτερα :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
Γιά τήν έπικύρωση τής 111 Διεθνούς Συμβάσεως ’Εργασίας 
«γιά τήν διάκριση στήν άπασχόληση καί στό επάγγελμα».

Άρθρο πρώτο.
’Επικυρώνεται καί έχει ισχύ νόμου ή 111 Διεθνής Σύμ

βαση ’Εργασίας «γιά τήν διάκριση στήν άπασχόληση καί 
στό έπάγγελμα» πού ψηφίστηκε στή Γενεύη άπό τήν 42η 
Γενική Συνδιάσκεψη τής Διεθνούς Όργανώσεως Εργασίας, 
στις 4 ’Ιουνίου 1958, τής όποιας τό κείμενο στό γαλλικό 
πρωτότυπο καί στήν Ελληνική του μετάφραση είναι τό 
ακόλουθο :


