
Στό σχέδιο νόμου «κύρωση της 159 Διεθνούς Σύμβασης
Εργασία;» για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή
και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων».

Π ροζ τη Βουλή των Ελλήιων 

Λ. Γενικά
Η Κυβέρνηση του Π.Α.Σ.Ο.Κ., τιμώντας το Συμβόλαιο 

υιε το Λαό για τη γρήγορη και ουσιαστική βελτίωση του επι
πέδου ζωής και εργασίας όλων των πολιτών, χωρίς καμιά 
απολύτως διάκριση, και υλοποιώντας τις εξαγγελίες τόσο 
του Πρωθυπουργού όσο και του Ί’πουργού Εργασίας για 
την κύρωση όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού διεθνών 
συμβάσεων εργασίας και Την ανάληψη, με τον τρόπο αυτό, 
διεθνών υποχρεώσεων στον κοινωνικό τομέα, κατήρτισε 
και υποβάλλει στην Εθνική Αντιπροσωπεία ρια ψήφιση αυτό 
το σχέδιο νόμου, με το οποίο κυρώνεται η 159 Διεθνής Σύμ
βαση Εργασίας «για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή 
και απασχόληση των μειονεκτούντων προσούπων».

Με την κύρωση της διεθνούς αυτής σύμβασης αποδεικνύ- 
εται το ζωηρό ενδιαφέρον και η προσήλωση της σοσιαλιστι
κής κυβέρνησης της χώρας στις αρχές της κοινωνικής δι
καιοσύνης με απώτερο και τελικό στόχο την καλύτερη και 
ανθρωπινότερη ζωή όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν ίσα δι
καιώματα και ίση συμμετοχή στην πρόοδο και ευημερία.

Η διεθνής αυτή σύμβαση εργασίας προβλέπει τη διατύ- 
Ηοκση, εφαρμογή και περιοδική αναθεώρηση εθνικής πολι
τικής για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απα- 
σχόλ.ηση των μειονεκτούντων προσώπων που θα έχει σκοπό 
να εξασφαλίζει στα πρόσωπα αυτά κάθε κατηγορίας, το δι
καίωμα να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέτρα επαγγελμα
τικής επαναπροσαρμογής και να προωθεί τις δυνατότητες 
απασχόλησής τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Η πολι
τική αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της ίσης μετα
χείρισης των μειονεκτούντων προσώπων και των άλλων 
εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζεται το δικαίωμα 
στις αντιπροσωπευτικές εργοδοπκές και εργατικές οργανώ
σεις να δίνουν τη γνώμη τους πάνω στην εφαρμογή της.

Η παραπάνω διεθνής σύμβαση εργασίας προβλέπει επίσης 
υποχρέωση των Κρατών - Μελών που την κυρώνουν να λά
βουν μέτρα για την ύπαρξη και αξιοποίηση των απαραίτητων 
υπηρεσιών ώστε τα μειονεκτούντα πρόσωπα να είναι σε θέση 
να βρούν και να διατηρήσουν μια απασχόληση και να εξελι
χθούν επαγγελματικά, καθώς επίσης και για τη σύσταση 
και ανάπτυξη υπηρεσιών επαγγελματικής αναπροσαρμογής 
και απασχόλησης μειονεκτούντων προσώπων και στις αγρο
τικές περιφέρειες καθώς και στις απομωνωμένες περιοχές.

Προβλέπει ακόμη την ύπαρξη εκπαιδευμένων συμβού
λων επαγγελματικής επαναπροσαρμογής καθώς και κατάλ
ληλου ειδικευμένου προσωπικού που θα απασχολούνται με 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επαγγελματική 
κατάρτιση, την τοποθέτηση σε εργασία και την απασχό
ληση των μειονεκτούντων προσώπων.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εκδήλωσε ζωηρό ενδια
φέρον γιά το θέμα της επαγγελματικής επαναπροσαρμογής 
από το 1921, οπότε και δημοσίευσε έκθεση πάνω στις διά
φορες μορφές της νομικής υποχρέωσης για απασχόληση των 
αναπήρων πολέμου.

Ακολούθησε, το 1923, η σύγκληση στη Γενεύη ειδικής 
συνόδου εμπειρογνωμόνων για να μελετήσει τις μεθόδους 
ανακατάταξης των απαπήρων στην επαγγελματική ζωή.

Στη συνέχεια, το 1925, η Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας 
ψήφισε την 22 Διεθνή Σύσταση για την αποζημίωση των ' 
εργατικών ατυχημάτων, ενώ το 1944 ψήφισε την 71 Διεθνή 
Σύσταση, στην οποία προβλέπονταν ότι οι ανάπηροι εργα
ζόμενοι, ανεξάρτητα από την αιτία της αναπηρίας τους, θα 
έπρεπε νά έχουν στη διάθεσή τους μεγάλες διευκολύνσεις 
για ειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, για επαγ
γελματική εκπαίδευση, για λειτουργική και επαγγελματική

Ε1ΣΗΓ1ΠΊΚ11 ΕΚυΕΣΗ επανεκπαίδευση και τοποθέτηση σε κατάλληλη εργασία. 1 ο 
κείμενο αυτό θεωρήθηκε ότι είχε μεταβατική ισχύ και έτσι, 
το 1953. η Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας ψήφισε την 99 
Διεθνή Σύσταση για την επαγγελματική προσαρμογή και 
επανα.τροσαρμογή των αναπήρων. Η Σύσταση αυτή, που 
είχε σημαντική επίδραση πάνω στις δραστηριότητες επάγ
γελμά/.κής επαναπροσαρμογής σ’ ολόκληρο τον κόσμο, 
εφαρμόζονταν σε κάθε ανάπηρο πρόσωπο άσχετα από την 
αιτία και τη φύση της αναπηρίας.

Το Διεθνές έτος τουν Αναπήρων που γιορτάστηκε, το 1981, 
είχε ως αποτέλεσμα να τονωθεί το ενδιαφέρον που έδειχνε 
ολόκληρος ο κόσμος στο θέμα της επαγγελματικής επανα
προσαρμογής των αναπήρων.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αναγνώρισε ότι, αν και 
η 99 Διεθνής Σύσταση, ακόμα και μετά από 25 χρόνια από 
την ψήφισή της, εξακολουθούσε να διατηρεί την επικαιρό- 
τητα και την αξία Της. είχαν σημειωθεί κατά το διάστημα 
αυτό σημαντικές εξελίξεις στην οργάνωση των υπηρεσιών 
επαγγελματικής επαναπροσαρμογής καθώς και *στα τεχνικά 
μέσα για την διασφάλ.ιση της λειτουργίας τους και αποφά
σισε την αποδοχή συμπληρωματικών διεθνών κειμένων 
και έτσι, κατά την 69η σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης 
Εργασίας (1983) ψηφίστηκαν η 159 Διεθνής Σύμβαση και 
η 168 Διεθνής Σύσταση που αναφέρονται στην επάγγελμά1 
τική αναπροσαρμογή και την απασχόληση των μειονεκτούν- 
των προσώπων. >*·

Β. Ειδικά
α) Αναφορικά με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου
1. Με το άρθρο προύτο γίνεται η επικύρωση της 159 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας και παράλληλα καταχωρί
ζεται το κείμενό της στο γαλλικό του πρωτότυπο κάι σε 
Ελληνική μετάφραση.

2. Με,το άρθρο δεύτερο ορίζεται ότι οι διατάξεις τόσο
του κυρωτικού νόμου όσο και της διεθνούς σύμβασης που 
κυρώνεται θα αρχίσουν να ισχύουν από την ημέρα της δημο
σίευσης του κυρωτικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. . ··...·. ·

β) Αναφορικά με τις διατάξεις της Ί59 Διεθνούς Σύμ
βασης ' ·■"

1. Στό άρθρο .1 δίνονται οι απαραίτητοι εννοιολυυγικοί 
προσδιορισμοί και καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής τής διε1 
θνούς σύμβασης που κυρώνεται. Ειδικώτερα :

Η πρώτη παράγραφος δίνει την έννοια της έκφρασης 
«μειονεκτούν πρόσωπο» ορίζοντας ότι είναι κάθε πρόσωπο 
που μετά από ένα δεόντως αναγνωρισμένο σωματικό ή δια
νοητικό μειονέκτημα έχει αισθητά περιορισμένες δυνατό
τητες να βρει και να διατηρήσει κατάλληλη απασχόληση κα
θώς επίσης και να εξελιχθεί επάγγελμά;ικά. **’ <·

Η δεύτερη παράγραφος προβλ,έπει ότι τα Κράτη - Μέλη 
της Δ.Ο.Ε. που κυρώνουν τη σύμβαση αυτή θα πρέπει να 
δέχονται ότι σκοπός της επαγγελματικής επάνάπρόσαρμο- 
γής είναι να επιτρέψει στα μειονεκτούντα πρόσωπα να βρούν 
και να διατηρήσουν κατάλληλη απασχόληση, να εξελιχθούν 
επαγγελματικά και έτσι να διευκολύνουν την ένταξη ή επά'· 
νένταξή τους στην κοινωνία. ...................·

Η τρίτη παράγραφος ορίζει ότι για την εφαρμογή της 
διεθνούς σύμβασης που κυρώνεται θα πρέπει να λυαμβάνον- 
ται κατάλληλ.α · μέτρα προσαρμοσμένα, στις εθνικές συνθή
κες και σύμφωνα με την εθνική πρακτική. ... . : ·.·. ·· λ

Η τετάρτη, τέλ.ος, παράγραφος προβλχπει ότι η σύμβαση 
αυτή θα εφαρμόζεται σε όλ,ες τις κατηγορίες μειονεκτούν- 
των προσώπων.

2. Στο άρθρο 2 προβλέπεται η υποχρέωση των Κρατών - 
Μελών, σύμφωνα βέβαια με τις εθνικές συνθήκες και την 
εθνική πρακτική και ανάλ.ογα με τις δυνατότητές του, να 
διατυπώσει, εφαρμόσει και αναθεωρεί περιοδικά μία εθνική 
πολιτική πάνω στην επαγγελματική επαναπροσαρμογή και 
την απασχόληση των μειοντκτούντων προσώπων.
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3. Στο άρθρο 3, ορίζεται ότι η εθνική αυτή πολιτική- θα 
πρέπει να έχει για στόχο της να εξασφαλίζει ότι τα κατάλληλα 
μέτρα επαγγελματικής επαναπροσαρμογής θα είναι προσιτά 
σε όλες τις κατηγορίες μειονεκτούντων προσώπων καθώς 
επίσης και να προωθεί τις δυνατότητες απασχόλησης των 
προσώπων αυτών στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

4. Στο άρθρο 4, τονίζεται ότι η Εθνική αυτή πολιτική θα 
πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της ισότητας ευκαιριών 
μεταξύ των μειονεκτούντων και των άλλων εργαζομένων 
και ότι η λήψη τυχόν ειδικών θετικών μέτρων για την εξα
σφάλιση της αρχής αυτής δεν θα πρέπει να θεωρείται ως 
διάκριση σε βάρος των άλλων εργαζομένων.

5. Στο άρθρο 5, προβλέπεται ότι οι αντιπροσωπευτικές 
εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις θα πρέπει να δίνουν 
τη γνώμη τους πάνω στην εφαρμογή της εθνικής αυτής πο
λιτικής καθώς επίσης και πάνω στα μέτρα που θα πρέπει 
να λαμβάνονται για την προώθηση της συνεργασίας και του 
συντονισμού ανάμεσα στα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα 
που ασχολούνται με την επαγγελματική επαναπροσαρμογή.

6. Στο άρθρο 6, προβλέπεται υποχρέωση των Κρατών - 
Μελών να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να δοθεί 
ισχύς στα άρθρα 2, 3, 4 και 5 της σύμβασης αυτής.
- 7. Στο άρθρο 7, ορίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές κάθε Κρά

τους - Μέλους θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ώστε να πα
ρέχονται και να αξιοποιούνται οι υπηρεσίες επαγγελματικού 
προσανατολισμού και εκπαίδευσης, τοποθέτησης σε εργασία, 
απασχόλησης καθώς επίσης και άλλες συναφείς υπηρεσίες 
που έχουν σκο :ό να επιτρέψουν στα μειονεκτούντα πρόσωπα 
να βρούν και ' α διατηρήσουν μία απασχόληση και να εξε
λιχθούν επαγγελματικά.

8. Στο άρθρο 8, ορίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για. την προώθηση της σύστασης και ανάπτυξης υπηρεσιών 
επαγγελματικής επαναπροσαρμογής και απασχόλησης για 
μειονεκτούντα πρόσωπα, τόσο, στις αγροτικές περιφέρειες 
όσο και στις απομακρυσμένες περιοχές.,

9. Στο άρθρο 9, ορίζεται ότι τα Κράτη - Μέλη που κυρώ
νουν. τη διεθνή αυτή σύμβαση θα πρέπει να καταβάλλουν 
προσπάθειες, ώστε να εκπαιδεύονται και να τίθενται στη διά
θεση των ενδιαφερομένων σύμβουλοι επαναπροσαρμογής, 
καθώς και το κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό που θα 
ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, με την 
επαγγελματική εκπαίδευση, την τοποθέτηση σε εργασία 
και την απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.

10. Στο άρθρο 10, ορίζεται ότι οι επίσημες κυρώσεις της 
σύμβασης αυτής θα κοινοποιούνται στο Γενικό Διευθυντή 
του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας από τον οποίο και θα κα- 
ταχωρούνται.

11. Στο άρθρο 11, ορίζεται ότι η διεθνής αυτή σύμβαση 
θα δεσριεύει μόνο τα Κράτη - Μέλη που θα την έχουν κυ
ρώσει, ότι η διεθνής ισχύς της αρχίζει όταν καταχωρηθούν οι 
κυρώσεις δύο Κρατών - Μελών και περάσουν δώδεκα μήνες 
από την καταχώρηση της κύρωσης του δεύτερου Κράτους 
και ότι η ισχύς της για κάθε Κράτος - Μέλος που την κυ
ρώνει μεταγενέστερα θα αρχίζει δώδεκα μήνες από την κα
ταχώρηση της κύρωσής του από το Γενικό Διευθυντή του 
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

12. Στο άρθρο 12, προβλέπεται η δυνατότητα καταγγε
λίας της σύμβασης από τα Κράτη - Μέλη που θα την έχουν 
κυρώσει.

Η καταγγελία που είναι δυνατόν να γίνει αφού περάσουν 
10 χρόνια από την αρχική έναρξη ισχύος της θα παίρνει 
τη μορφή πράξης και θα κοινοποιείται για καταχώρηση στο 
Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και θα 
θεωρείται ισχυρή 1 χρόνο μετά την καταχώρησή της. Αν 
το δικαίωμα για καταγγελία δεν ασκηθεί μέσα σ ένα χρόνο 
από τη συμπλήρωση της παραπάνω δεκαετούς περιόδου 
τότε το Κράτος - Μέλος αυτό θα δεσμεύεται για μία νέα 
δεκαετή περίοδο.

13. Στό άρθρο 13, προβλέπεται η υποχρέωση του Γενικού 
Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας:

α) Να ανακοινώνει σε όλα τα Κράτη - Μέλη της Δ.Ο.Ε. 
τις κυρώσεις και πράξεις καταγγελίας που έχει καταχωρήσει 
και

β) να εφιστά την προσοχή των Κρατών - Μελών, μαζί 
με την ανακοίνωση της δεύτερης επικύρωσης που θα έχει 
καταχωρήσει, πάνω στην ημερομηνία έναρξης της διεθνούς 
ισχύος της σύμβασης.

14. Στο άρθρο 14, προβλέπεται ότι ο Γενικός Δ/ντής του
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα κοινοποιεί στο Γενικό Γραμ
ματέα του Ο.Η.Ε. κάθε χρήσιμη πληροφορία πάνω στις επι
κυρώσεις και πράξεις καταγγελίας που θα έχει καταχωρήσει 
προκειμένου να καταχωρηθούν και από το Γενικό Γραυματέά 
του Ο.Η.Ε. ’ ~ ' '

13. Στο άρθρο 15,προβλέπεται και καθορίζεται η διαδικασία 
αναθερώρησης αυτής της διεθνούς σύμβασης. Την πρωτο
βουλία για την αναθεώρηση την έχει το Διοικητικό Συμβού
λιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που, όποτε κρίνει αναγ
καίο, θα υποβάλλει έκθεση στη Συνδιάσκεψη σχετικά με 
την εφαρμογή αυτής της σύμβασης και θα εξετάζει αν θα 
πρέπει να εγγραφεί στην' ημερήσια διάταξη της Διεθνούς 
Συνδιάσκεψης θέμα ολικής ή μερικής αναθεώρησής της. τ

16. Στο άρθρο 16, προβί.έπεται ότι σε περίπτωση .πού 
η Συνδιάσκεψη ψηφίσει νεώτερη σύμβαση που θα αναθεωρεί, 
ολικά ή μερικά, την 159 Διεθνή Σύμβαση και εφόσον η νεώ
τερη αυτή σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά :

α) Η κύρωση της νεώτερης αναθεωρητικής σύμβασης από 
ένα Κράτος - Μέλος θα έχει ο>ς συνέπεια, εφόσον βέβαια θα 
έχει τεθεί σε ισχύ η νεώτερη αυτή σύμβαση, την άμεση κα
ταγγελία για το Κράτος αυτό της 159 Διεθνούς Σύμβασης.’

β) Από την έναρξη διεθνούς ισχύος της νεώτερης αναθεω
ρητικής σύμβασης τα Κράτη - Μέλη της Δ.Ο.Ε. δεν θα έχουν 
πια τη δυνατότητα να κυρώνουν την 159 Δ. Σύμβαση, η οποία 
όμως θα εξακολουθήσει να ισχύει με τη μορφή και το περιε
χόμενο που έχει σήμερα για τα Κράτη - Μέλη που θα την 
έχουν κυρώσει και δεν θα κυρώσουν τη νεώτερη αναθεωρη
τική σύμβαση.

17. Στο άρθρο 17, ορίζεται, τέλος, ότι τόσο το γαλλικό 
όσο και το αγγλικό κείμενο της 159 Διεθνούς Σύμβασης που 
κυρώνεται είναι το ίδιο αυθεντικά.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 1984 
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