
Στο σχέδιο νόμου «γιά την κύρωση τού Ευρωπαϊκού Κοινω
νικού Χάρτη». _

Προς τή Βοτ'λή τών Ελλήνων 

Α’. ΓΕΝΙΚΑ
'Οπως τονίστηκε χτζ'ι στό Συμβόλαιο με το Λαό ή Ινυ ο- 

νηση έχει τήν πολιτική βούληση νά προχωρήσει γρήγορή "ή 
βελτίωση τοΰ οικονομικού και κοινωνικού επίπεδου διαβίωσης 
όλων τών πολιτών, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση. ένα ση
μαντικό δέ βήμα τής παραπάνω προσπάθειας είναι ή απόφα
σή τη; νά καταρτίσει καί νχ υποβάλει γιά ψήφιση στήν Εβ 
χή ’Αντιπροσωπεία τό υπόψη σχέδ ο νόμου, μέ τ; οποίο κυ
ρώνεται καί από τή ‘/ώρα μας ό Ευρωπαϊκός Κοινων.κος 
Χάρτης.

Ό Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης κατέχει ξεχωριστή 
θέση στήν ιστορία τής διευρωπαϊκής συνεργασίας καί ανά
ληψης διεθνών υποχρεώσεων στον κοινωνικό τομέα, άφοΰ σ 
αύτό διατυπώνονται οί προοδευτικές αντιλήψεις τών Ευρω
παϊκών Κραπών ατό χώρο τών ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
ειδικότερα τών κοινωνικών δικαιωμάτων.

Καταρτίζοντας τόν Κοινωνικό Χάρτη τά Κράτη — Μί- 
λη τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης εμφανίζονται άποφασισμέ- 
να, όπως άναφέρεταί ατό προοίμιό του «νά καταβάλλουν κά
θε δυνατή' προσπάθεια βελτίωσης τοΰ βιοτικού επιπέδου καί 
προαγωγής τής κοινωνικής ευημερίας τών αττικών και αγρο
τικών πλη-Sατμών τους μετά άπό κατάλληλους θεσμούς καί 
ενέργειες» .......... «κρίνοντας ότι ή απόλαυση τών κοινωνι
κών δικαιωμάτων πρέπει νά εξασφαλίζεται χωρίς διακρίσεις 
φυλής,, χρώματος, φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, 
εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης».

Εκφράζουν έτσι τά' Ευρωπαϊκά Κράτη τή θέλησή του; 
ν’αναγνωρίσουν με διεθνείς δεσμεύσεις τά βασικά κοινωνικά 
δικαΓωματα πού καλύπτουν άύτίσΐοιχες 'βάσικές ανθρώπινε; 
ανάγκες, ή εξασφάλισή' τοδς' δέ' ά^αλαμβάνεται όποχρεωτι- _ 
ν.χ άπό τά Κρ άβη' που επικυρώνουν τό Χάρτη κάθϊερώνο'ύτας'* 
μάλιστα σύστημα ΰπερκρ ατικοϋ ελέγχου εφαρμογής του.·'· 'ι'

Σέ λίγες μέρες" συμπληρώνονται’ είκοσι ενα χρόνια άπό τί;
18 ’Οκτώρη 1961 άφότου τά Κράτη — μέλη τοΰ Συμβου
λίου τής Ευρώπης ανάμεσα στά όποια καί ή 'Ελλάδα, υπέ
γραψαν στο- Τουρίνο τής, ’Ιταλίας τόν Ευρωπαϊκό Κοινωνι
κό Χάρτη πού τέθηνυε σέ εφαρμογή τέσσερα χρόνια άργότε- 
ρα. στις 26 Φλεβάρη 1965, όταν δηλαδή (επικυρώθηκε άπό 
πέντε Κράτη — μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης.

'Ο Χάρτης, άποτελεϊται άπό τήν Εισαγωγή, πέντε, μέρη - 
καί τό Παράρτημα, προβλέπει δέ ότι τά συμβαλλόμενα Κράε 
τη,, εφόσον δεν είναι σε θέση νά κυρώσουν όλες τις διατά
ξεις του, είναι υποχρεωμένα ν’ αποδεχθούν ενα μέρος «τ’L· 
αυτές καί συγκεκριμένα α) πέντε τουλάχιστον άπό τά άρθρα 
1, 5, 6, 12, 13. 16 καί 19 πού θεωρούνται υποχρεωτικά καί 
β) δέκα τουλάχιστον άπο τά 19 άρθρα ή σαράντα πέντε 
άρι-θμημένες παραγράφους.

Ό Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης έχει έπικυρωθεή μέ
χρι σήμερα άπό τά εξής Κράτη; Αυστρία, Γαλλία, Δανία,
Ο-Δ. Γερμανίας, 'Ηνωμένο Βασίλειο, ’Ιρλανδία, Ίσλανδ.α. 
Ιταλία. Τσπάνιά. Κύπρο, Ολλανδία καί Σουηδία.

Ή κύρωσή του καί άπό' τή χώρα μας είναι ευνόητα επι
βεβλημένη. 'Οχι μόνο θά βελτιώσει τήν κοινωνική προστα
σία τών προσώπων πτό καλύπτονται άπό τις διατάξεις του 
άλλά καί θά αυξήσει τό κύρος, τής 'Ελλάδας στον Ευρω
παϊκέ άλλά καί στό διεθνή χώρο. . . .

Μέ τή μελέτη τοΰ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη καί 
τήν επεξεργασία τού νομοσχεδίου γιά τήν κύρωσή του ασχο
λήθηκε ομάδα εργασίας, ύπό τήν Προεδρία τού Γεν. Γραμ
ματέα τοΰ ’Τπουργείου Εργασίας X. Κων. Π απαναγιώτου 
και τούς παρακάτω υπηρεσιακούς παράγοντες τοΰ Υπουρ
γείου 1) Παναγιώτη Τσουκάτο, Δ/ντή. 2) Βασ. Ράπτη, 
Τμημ. 3) Χαρ. Χιονίδη. Τμημ. 4) Νικόλί Φωτε'νό, Τμημ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5) Εμμ. Στρατάκη, Τμημ. 6) Ελισ. Καμάρα, Τμημ. 
7) Κων. Μαλαβέτα, Τμημ. 8) Μαρία Σαραβάνου μέ 6ο 
βαθμό καί 9) Κων/νο Χρυσίνη μέ 8ο βαθμό.

Β'. ΕΙΔΙΚΑ
Είδικώτερα πάνω στις διατάξεις του σχεδίου νομού ση

μειώνουμε τά ακόλουθα:

'Αρθρο πρώτο.

Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου πρώτου ορίζεται ότι κυρώ
νεται καί έχει ισχύ νόμου ό Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης.

Άρθρο δεύτερο.

Μέ τό άρθρο δεύτερο ορίζοντα: οΐ διατάξεις τοΰ Χάρτη 
πού δέν δεσμεύουν τή χώρα καί οί οποίες μπορούν μεταγενέ
στερα, μέ Προεδρικά Διατάγματα νά γίνουν δεσμευτικές.

Άρθρο τρίτο.

Μέ :ίς διατάξεις τοΰ άρθρου τρίτου ορίζεται ότι η ισχύς
τοΰ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη αρχίζει άπό τήν ήμερα 
τής δημοσίευσής του στήν ’Εφημερίδα τής Κυβέρνησης.

Γιά κάθέ μία άπό τις διατάξεις τοΰ κυρουμένου Ευρω
παϊκού Κοινωνικού Χάρτη σημειώνουμε τά εξής;

Α. Ή Εισαγωγή υπογραμμίζει τή θέληση τών Κυβερνή
σεων τών Κρατών — Μελών τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, 
νά εξασφαλίζουν τήν ελεύθερη βόσκηση τών κοινωνικών δι
καιωμάτων καί νά καταβάλλουν κοινές προσπάθειες γιά τή 
βελτίωση τοΰ βιοτικού επιπέδου τοΰ πληθυσμού’ τους.

Β. Το πρώτο Μέρος περιλαμβάνει 19 παραγράφους στις 
όποϊες άναφέροντα: τά xotvi -ικά δικαιώματα ποό προστα
τεύονται άπό τόν Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη καί -θεωρεί
ται ώς διακήρυξη πού καθορίζει τούς αντικειμενικούς στό
χους τών όποιων θά ‘επιδιώξει τήν υλοποίηση μέ κάθε χρή
σιμο’ μέσο.

Γ. Τό δεύτερο μέρος περιέχει 19 άρθρα μέ τις διατάξεις 
τών όποιων αναλαμβάνονται αντίστοιχες υποχρεώσεις γιά τήν 
εξασφάλιση τής άσκησης τών δικαιωμάτων αΰτών. Έτσι;

1. Δικαίωμα γιά εργασία.

Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου 1 προστατεύεται τό δικαίω
μα γιά εργασία, μέ τή διατήρηση, κατά τό δυνατόν, σταθε
ρού καί υψηλού επιπέδου άπασχολήσεως, διατήρηση δωρεά' 
υπηρεσίας απασχόλησης καί εξασφάλιση κατάλληλου έπαγΛ 
γελματικοΰ προσανατολισμού καί κατάλληλης έπαγγελματι* 
κής κατάρτιση; καί αναπροσαρμογής.

2. Δικαίωμα γιά δίκαιες συνθήκες εργασίας.

Μέ τό άρθρο 2' (παρ. I1 καί 2) εξασφάλιζε τα; λογική δι
άρκεια ημερήσιας καί εβδομαδιαίας εργασίας ή όποια θά 
πρέπει νά μειώνεται σταδιακά εφόσον το επιτρέπουν ή αύξη
ση τής παραγωγικότητας καί οι άλλοι σ/ετικοί παράγοντες 
καθώς επίσης καί αργίες μέ αποδοχές, ενώ με τις διατά
ξεις τών πχσ. 3 καί 4 τοΰ ίδιου άρθρου εξασφαλίζεται ή χο- 
ρήγηση' ετήσιας κανονικής άδειας μέ αποδοχές, διάρκειας 
δύο τουλάχιστον εβδομάδων καί μείωση τών ωρών εργασία; 
ή συμπληρωματικής άδειας σέ άπχσχολουμένους σέ επικίνδυνα 
ή ανθυγιεινά επαγγέλματα. ·.·...

3. Δικαίωμα γιά ασφάλεια καί υγιεινή στη/ εργασία.

Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου 3 προστατεύεται τό δικαίω
μα γιά ασφαλείς καί υγιεινές συνθήκες εργασίας καί προβλέ- 
πετα*. γιά τό σ/.οπό αΰσό ή έκδοτη κανονισμών ασφαλείας καί 
υγιεινής καί ό κ.αθορισμός μέτρων ελέγχου εφαρμογής τών 
κανονισμών αυτών καθώς καί ή διαβούλευση μέ τις έργοδο- 
τικές καί εργατικές οργανώσεις πάνω στά μέτρα πού απο
βλέπουν- στή βελτίωση τής ασφάλειας καί τής υγιεινής τής 
εργασίας.

Α Δικαίωμα γιά δίκαιη αμοιβή τής εργασίας. . ...; - .

Μέ τό άρθρο 4 αναγνωρίζεται τό δικαίωμα τών έργαζο-
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μένω* γιά δίκαιη subιβή ζού νά εξασφαλίζει σ’ αυτούς καί 
σίς ο!χογένε·.ές τους αξιοπρεπή Sixiiu>ση, αυξημένη άμοιβήί 
σέ περ ίπτώση ύπε ρωσ! ακής απασχόλησης καί ίση αμοιβή άν- 
δρών καί γ-υναικών γιά εργασία ίσης άξίας.

5. Δικαίωμα για συνδικαλισμό.
Me τις διατάξεις τού άρθρου 5 προστατεύεται το συνδικα

λιστικό δικαίωμα εργοδοτών y-αί εργαζομένων γιά την προά
σπιση τών οίκονομικώ* -/. α: κοινωνικών συμφερόντων τους.

Το ϊϊιο άρθρο προβλέπει ότι ο! εγγυήσεις για τήν άσκηση 
-τού συνδικαλιστικού δικαιώματος άναφέρονται καί στην αστυ
νομία κζ; στις ένοπλες δυνάμεις όζω; όριζε: ή έθνική νομο
θεσία. ···..:■ : ■ · ■

6. Δικαίωμα για συλλογική διαπραγμάτευσηι (στο όζΟΪα.
πεφελαμβά;ετ*ι καί τό δικαίωμα για απεργία).
Με τό άρθρο 6 έξ ασφαλίζεται τό δικαίωμα τών συλλογι

κών διαπραγματεύσεων εργοδοτών - εργαζόμενων με ίσους ό
ρους καί πιο συγκενορεμένα: ·

Με τις διατάξεις τών παρ. 1, 2 καί 3 ευνοείται ή ίσομε-''· 
ρής συνε·/νόηση καί ή καθιέρωση διαδικασιών εκούσιας δια
πραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών καί εργαζομένων προκει- 
μ όνου νά ρυθμίζονται οι όροι απασχόλησης μέ συλλογικός συμ- · 
βάσεις ένώ με τις διατάξεις τής ζαρ. 3 ευνοείται ή καθιέ
ρωσή καί χρησιμοποίηση καταλλήλων διαδικασιών συνδιαλλα
γή; καί διαιτησίας για τή ρύθμιση τών εργασιακών διαφορών.1 
Έ.τίσης, με τή/ ζαρ. 4 τού ίδιου άίρθρου αναγνωρίζεται το' 
δικαίωμα τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών για συλλογι
κό·; ενέργειες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.......

7. Δικαίωμά 'προστασίας τών ζαιδιών καί τών νεαρών προ-_
σώπών. · ’■r · · . ' ’
Mi τό άσ-S.pο 7 έξασφαλίζεται τό δικαίωμα προστασίας'_ 

τών ζα ιδιών καί τών νεαρών ζροσώζων με τον καθορισμό τού 
κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση ανάλογα;' 
με τις εργασίες πού ζρόκειται νά απασχοληθούν καί τήν α
παγόρευση ά.τατχόλητης ανηλίκων σέ νυκτερινές καί ανθυγι
εινές εργασίες πού κρύβουν σωματικούς ή άλλους ειδικούς-' 
κινδύνους. ’Επίσης, με τις διατάξεις τού ίδιου άρθίρου, ή ζρο- 
στασία χύτη εξασφαλίζεται με τό; ζεριορισμό τής διάρκειας, 
τής ημερήσιας εργασίας τών εργαζομένων πού έχουν ηλικία 
κάτω τών 16 ετών, την αναγνώριση τού δικαιώματος τών νε
αρών εργαζομένων γιά δίκαιη αμοιβή καί τόν καθορισμό τής 
διάρκειας της κανονικής άδειας μέ άζοδοχός γιά τούς εργα
ζόμενα.; ζού εχονν ηλικία κάτω τών 18 ετών σέ τρεις εβδο
μάδες τουλάχιστον.

8. Δικαίωμα ζρόστασιας τών εργαζομένων γυναικών.

Μέ τις διατάξεις τού άρ-θρου 8 εξασφαλίζεται ή προ- 
στασία τών εργαζομένων γυναικών καί ζροβλέζεται ή χορή
γηση άδειας ζρίν καί μετά τόν τοκετό, ή άζαγόρευση απόλυ
ση; αύτών ά.τό τήν εργασία τους κατά τή διάρκεια τής άδειας - 
μητρότητας, ή εξασφάλιση στις μητέρες ζού θηλάζουν παϋ- 
σεω/ εργασίας γιά τό θηλασμό τών τέκνων τους καί τέλος 
ή π αγόρευση τής νυκτερινής εργασίας σέ βιομηχανικές άπα- 
σ/ο/.ήσεος όπως και ή άπασχό/σηση σέ -υπόγειες καί γενικά 
ανθυγιεινές εργασίες.

0. Δικαίωμα γιά έζαγγελματικό προσανατολισμό.
Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου 9 εξασφαλίζεται το δικαίω

μα γιά επαγγελματικό προσανατολισμό καί ζροβλέζεται γιά 
τό σκοπό αυτό ή σύσταση ύζηρετίας ζού θά ζαρέ/ει δωρεάν 
βοήθεια σέ όλα τά ζρόσωζα (νέους και ενήλικες), περιλαμ
βανόμενων καί τών αναπήρων, γιά τήν αντιμετώπιση τών 
προβλημάτων τους ζού έχουν σχέση μέ τήν εκλογή έπαγγέλ- 
ματο; ή τήν έπαγγε/υια-τική τους ζροώθηση.

10. Δικαίωμα γιά έζαγγελματική έκζαίδευση.

Μέ τό άρθρο 10 επιδιώκεται ή έξασφά/.ιση τού δικαιώμα
τος όλων τών άτόμώ'ϋ γιά έπάγγελματτκή κατάρτιση καί 
μετεκπαίδευση. Γιά το σκοπό σύτό ζροβλέζεται ή δημιουργία 
συστημάτων μαθηπείας καί άλλων συστημάτων έκζαίδευση; 
τών νέων <άγοριών καί χοριτσιών) στις διάφορες άπασχολή-

σεις, ή παροχή τών μέσων ζού θά έζιτρέζει τή* είσοδο όλων, 
τών ενδιαφερομένων στήν ανώτερη καί ανώτατη τεχνική έκ- 
ζαίδευση. σύμφωνα με τις ικανότητες τους καί ή εξασφάλιση 
όλων τών κατάλ/.ηλων καί ζροσιτών μέτρων γιά τήν έκπαι- 
δευση καί μετεκπαίδευση τών ενηλίκων εργαζομένων ζού έ- 
ζιβάλ/.ετα: άζό τή; τεχνική-εξέλιξη ή άζό νέο ζροσανστο- 
λισμό τη; αγορά; έργασίας.- - ....................: -

11. Δικαίωμα ζρόστασιας τής υγείας.

JSIe τό άρθρο 11. έζιδιώκεται ή εξασφάλιση τοΰ δικαιώμα
τος ζρόστασιας τής υγείας καί ζροβλέζεται γιά τό σκοζό αυ
τό. ή έξσφάνιση κατά τό δυνατό, τών αιτίων ζού ζροκαλοΰν 
ζ.οβλήματα στην υγεία, ή δημιουργία συμβουλευτικών υπη
ρεσιών καί υπηρεσιών διαφώτισης ταυ ζληθυσμοΰ σέ θέματα 
ύγείας και ή πρόληψη, κατά τό δυνατό, τών έζιδημικών. έν- 
•δ/μικών καί άλλων ασθενειών. ... *.

12. Δικαίωμα τής κοινωνικής'ασφάλειας. "

Μέ τις διατάξεις τού άρθρου 12 εξασφαλίζεται τό οι-; 
καίωμα γιά κοινωνική ασφάλεια καί ζροβλέζεται γιά τό σκο
ζό αυτό ή σύσταση καί ή διατήρηση συστήματος κοινωνικής 
ασφάλειας σέ ικανοποιητικό έζίζεδο καί ή καταβολή συνεχών 
προσπαθειών γιά τήν ανύψωσή ταυ σέ ψηλότερο έζίζεδο. Επί
σης, ή λήψη μέτρων γιά τή σύναψή διμερών ή πολυμερών συμ
βάσεων πού θά προβλέπουν τήν ισότητα μεταχείρισης μετα
ξύ υπηκόων τών Συμβαλλόμενων Μερών, σχετικά μέ τά δι
καιώματα τής' κοινωνικής ασφάλειας; . .

13. Δικαίωμα κοινωνικής καί ιατρικής άντίληθης. -

Μέ τό άρθρο 13 προστατεύεται·, τό δικαίωμα γιά κοινωνική 
καί ιατρική αντίληψη τών ύ^ηκόων τών Κρατών-—Μελών'τοΰ 
Συμβουλίου τής Εύρώζης. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού άρ
θρου αΰτσϋ τά Κράτη—Μέλη ζρέζεε· νά μεριμνούν ώστε τά 
πρόσωπα ζού δεν έχουν έπαρκείς πόρους νά μπορούν νά λαμ
βάνουν κατάλληλη βοήθεια καί σέ πρίζτωση ασθένειας τις 
φροντίδες ζού απαιτεί ή κατάσταση- τής ύγείας τους, χωρίς 
νά έχουν γιά τό λόγο αύτό, περιορισμό τών πολιτικών ή κοι
νωνικών δικαιωμάτων τους.·, ■ · -·,

14. Δικαίωμα έξυζηρετήσεως άζό τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου 14 έξασφαλ·’ζεται ή αποτε
λεσματική άσκηση τοΰ δικαιώματος της απόλαυσης τών κοι
νωνικών υπηρεσιών πού συμβάλλουν στήν καλή δ·αβίωτη καί 
τήν ανάπτυξη ατόμων καί ομάδων μέσα στήν κοινωνία καθώς 
επίσης καί τήν προσαρμογή τους στό κοινωνικό περιβάλλον.

13. Δικαίωμα τών σωματικά καί διανοητικά μειονεκτούντων 
προσώπων γιά έζαγγελματική έκζαίδευση καί έζαγγελματική 
καί κοινωνική αποκατάσταση.

Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου 15 επιδιώκεται ή άζοτελε- 
σματική άσκηση τοΰ δικαιώματος τών σωματικά ή διανοητικά 
μειονεκτούντων ζροσώζων στήν έζαγγελματική και κοινωνική 
αναπροσαρμογή καί ζροβλέζεται γιά τό σκοπό αύτό ή διάθεση 
στούς ενδιαφερομένους τών καταλλήλων μέσων επαγγελματι
κής έκζαίδευσης καί ή τοποθέτησή τους σέ έργσσία μέ τή 
μεσολάβηση εδικευμενων υπηρεσιών τοποθέτησης.

16. Δικαίωμα τής οικογένειας γιά κοινωνική, νομική καί 
οικονομική προστασία.

Με τό άρθρο 16 τον’ζεται ή υποχρέωση γιά προαγωγή τής 
κοινωνικής, οικονομικής καί νομικής προστασίας τής οικογέ
νειας. βασικού κύτταρου τής κοινωνίας. Γιά τό σκοπό αύτό τα 
Κράτη—Μέλη οφείλουν νά βοηθήσουν τήν οικογένεια μέ κοι
νωνικές καί οικογενειακές παροχές, φορολογικές απαλλαγές, 
στεγαστικές συνδρομές κλπ.

17. Δικαίωμα τών μητέρων και τών παιδιών γιά κοινωνική 
και οικονομική προστασία.

Με τό άρθρο 17 εξασφαλίζεται τό δικαίωμα τής μητέρας 
καί τοΰ παιδιού γιά κοινωνική καί οικονομική προστασία.

18. Δικαίωμα γιά τήν άσκηση κερδοφόεας δραστηριότητας 
στό έδαφος άλ/.ων Συμβαλλομένων Μερών.

Μέ τό άρθρο 18 έζιδιώκεται ή κατοχύρωση τής άζοτελε-



σματικής άσ/.ησης τού δικαιώματος κερϊοφόρας δραστηριότη
τας στο έδαφος άλλων συμβαλλόμενων μερών καί τροβλέτετα: 
γιά το σκοτόί αυτό ή λήψη τών καταλλήλων μέτρων γιά τήν 
εφαρμογή τών κανονισμών του υταρχοχι μέ. φιλελεύθερο τνεύμα 
καί την κατάργηση τών οικονομικών έτιβαρύνσεων τού ισχύ:ον 
για τούς άλλοδατούς εργαζομένους.

19. Δικα’ωμα τών μεταναστών εργατών καί τών οικογε
νειών τους για τροστασία καί βοή&εια.

Τέλος με το ap-Spo 19 τροστατεύεται το δικαίωμα τών με
ταναστών εργαζομένων καί τών οικογενειών τοος. γιά τροστα
σία καί αντίληψη μέ τή δημιουργία καταλλήλων ύτηρετιών 
ταροχής χρησίμων τληροφοριών καί μέ τή λή'ύη κάψε μέτρου 
τού -$ά εξασφαλίζει σ’ αυτούς μεταχείριση όχχ λιγώτερο εύ>- 
νοϊκή άτό εκείνη -τού άτολαμίάνουν οί ύτήκοοι "ού Συμόαλ- 
λομένοο Μέρους στο ότοίο άτασχολοΰνται. Έτ:σης. τα Κράτη 
—Μέλη οφείλουν νά έτιτρέτουν στούς μετανάστεσ. μέσα στα 
τλαίσια τού κα$ο:ίζονται άτέ τή νομοθεσία τους, τή μεταφο
ρά ότοιουϊήτοτε τμήματος τών άτοδοχών τους τού έτ:·3υμοϋν 
νά μεταφέρουν.

Δ. Στο μέρος III καί ειδικότερα μέ το άρ·3ρο 20 κα-Scpi- 
ζετα: ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεσμεύονται άτό το τρωτό 
Μέρος, αϊτό τέντε (5) τουλάχιστον άτό τα ύτοχρεωτικά έττα 
ά:·3ρα 1. 5. 6, 12, 13. 16 καί 19 τοΰ Δευτέρου Μέρους καί 
άτο σιμτληρωματικό άριψμο άρύρων ή ταραγράφων τοΰ διού 
Μέρους, μέ τήν τροΰτό-3εση ότι ό συνολικός άρι·3μος τών άρ. 
ν:ων καί τών άρι-ΰμημένων ταραγράφων του τό δεσμεύουν δεν 
τρετει νά είναι μικρότερος αϊτό δέκα (10) άρ-Spa ή σαράντα 
τέντε (4δ) άρι δομημένες ταραγράφους. Έτΐ τλέον στο αύτό 
μέρος III άτναφέρεται ό τρότος γνωστοτοίησης τρός τό 'Συμ
βούλιο τής Εόρώτης τών άρ-5ρων ή ταραγράφων μέ τά ότοϊα 
δεσμεύονται τά Συμβαλλόμενα μέρη. < · - ·

Ε. Το μέρος IV καί συγκεκριμένα τά αρ-5ρα 21, 22. 23, 
25. 25. 26. 27. 28 καί 29 ρυθμίζουν διαδικαστικά -5έματα τού 
αφορούν στον έλεγχο τής εφαρμογής τών διατάξεων τοΰ Εύ- 
ρωταίν.οϋ Κοινωνικού Χάρτη.

ΣΤ. Τό μέρος V καί ειδικότερα τά άρ»3ρα 30—37 άνσ- 
φέροντα: σέ ·3έματα εφαρμογής τοΰ Εύρωταϊκοΰ Κοινωνικού 
Χάρτη οέ τεριττώσεις τολέμσυ ή δημόσιου κινδύνου σέ τε- 
ριττώσεις τού τεριοριζετα; ή εφαρμογή, του γιά λόγους δη- 
μόσιας τάξης. έ·$νικής ασφάλειας. δημόσιας υγείας ή χρη
στών ή·5ών, στις σχέσεις Εύρωταϊκοΰ Κοινωνικού Χάρτη καί 
εσωτερικού δικαίου ή διεάνών συμφωνιών καί σέ ·3έματα έδα- 
φική; εφαρμογής ύτογραφής, κύρωσης, τροτοτοίησης καί 
καταγγελίας τού Εύρωταϊκοΰ Κοινωνικού Χάρτη.

Ζ. Τέλος στό Παράρττηα τού Εύρωταϊκοΰ Κοινωνικού 
Χάρτηι τού άτοτελεΐ άνατόσταστο μέρος αύτοΰ. δίδονται ερ
μηνευτικές διευκρινίσεις τάνω σέ ορισμένα άροτρα του.

Α-5ήν<α, 29 Μαρτίου 1983 
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