
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ* "Αρ. 603 τής 20ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό Κυρωτικός τοΰ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτου Νόμος του 1967, εκδίδε

τα ι δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 64 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑ'ΓΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΝΤΟΣ ΕΝ ΤΟΥΡ ΙΝΩ 

ΤΗΝ 18ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναψέρηται ώς ό Κυρωτικός τοΟ Συνοπτικός 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτου Νόμος τοΟ 1967. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμέ Ερμηνεία, 
νου— 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν" 
«Χάρτης» σημαίνει τόν Χάρτην δστις επισυνάπτεται έν τω συνημ

μένω τω παρόντι Νόμω Πίνακι ' 
.^Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν 'Εργασίας και Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δέ πάν έτερον έπί τούτω έξουσιοδοτη-
μένον ύπό του ε'ιρημένου Υπουργού πρόσωπον. 

3. Δια τοΰ παρόντος κυρουται ό Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρ- ^ύρωοιςτου 
της επιφυλασσομένων δέ τών προνοιών του άρθρου 4 του πα-

 ρτου
' 

ρόντος Νόμου κηρύττονται έγκυρα άπαντα τά δικαιώματα, αϊ 
έξουσίαι, υποχρεώσεις και καθήκοντα ών σκοπεΐται ή παραχώρησις 
ή' επιβολή δυνάμει του προειρημένου Χάρτου" ανεξαρτήτως δέ παντός 
διαλαμβανομένου έν οίωδήποτε νόμω δ Υπουργός ή ό αρμόδιος υπάλ
ληλος τής Δημοκρατίας κέκτηται έξουσίαν δπως πράττη παν δ,τι ό 
Χάρτης δυνατόν να έπιτρέπη ή έπιδάλλη. 

4. Δια τους σκοπούς του άρθρου 20 (1) (6) και (γ) ή Κυπριακή 'Αναγνώριση 
Δημοκρατία αναγνωρίζει δτι δεσμεύεται ύπό τών άρθρων 1, 3, 5, 6,

 δεσ
μ

εύσεω
ζ· 

11, 12, 14, 15 καΐ 19 του προειρημένου Χάρτου. 
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ΓΙΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αι ύπογράψασαι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
"Εχουσαι ύπ' όψιν δτι ό σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ή έπί

τευξις στενωτέρων δεσμών μεταξύ των Μελών του προς τον σκοπόν διαφυλά
ξεως και προαγωγής τών ιδεωδών και τών άρχων τών αποτελούντων τα κοινά 
πάτρια των, καθώς και προωθήσεως της οικονομικής και κοινωνικής των προό
δου, και δλως ιδιαιτέρως δια τής υπερασπίσεως και τής αναπτύξεως τών Δικαιω
μάτων του 'Ανθρώπου και τών Βασικών Ελευθεριών, 

"Εχουσαι ύπ' δψιν δτι δυνάμει τής περί «Διασφαλίσεως τών Δικαιωμάτων του 
'Ανθρώπου και τών Βασικών Ελευθεριών» Συμβάσεως, ήτις υπεγράφη εν 
Ρώμη τήν 4ην Νοεμβρίου 1950, καθώς και του Συμπληρωματικού ταύτης Πρω
τοκόλλου, το όποιον υπεγράφη έν Παρισίοις τήν 20ήν Μαρτίου 1952, τά Κράτη 
Μέλη του Συμβουλίου τής Ευρώπης συνεφώνησαν δπως εξασφαλίσουν εις τους 
πληθυσμούς των τά αστικά και πολιτικά των δικαιώματα καθώς καΐ τάς είδι
κώς υπό τών ανωτέρω έγγραφων προσδιοριζόμενος ελευθερίας, 

"Εχουσαι ύπ' δψιν δτι ή άπόλαυσις τών κοινωνικών δικαιωμάτων δέον νά 
εξασφαλίζεται άνευ ουδεμίας διακρίσεως σχετικώς προς την φυλήν, τό χρώμα, 
το φυλον, τήν θρησκείοα/, τάς πολιτικάς αντιλήψεις, τήν εθνικότητα τών προγό
νων ή τήν κοινωνικήν καταγωγήν, 

Λαβουσαι τήν άπόφασιν δπως άπό κοινού καταβάλλουν πάσαν προσπάθειαν 
προς τόν σκοπόν βελτιώσεως του βιοτικού επιπέδου καθώς και προαγωγής τής 
ευημερίας δλων τών κατηγοριών τών πληθυσμών των, τόσον τών αγροτικών 
δσον και τών αστικών, διά καταλλήλων θεσμών και πραγματοποιήσεων, 

Συνεφώνησαν έπί τών έξης : 
ΜΕΡΟΣ Ι 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη, άναγνωρίζοντα δτι οι αντικειμενικοί σκοποί τής 
πολιτικής τήν οποίαν προτίθενται νά ακολουθήσουν διά παντός χρησίμου μέσου, 
τόσον έπί του εθνικού δσον και έπί του διεθνούς επιπέδου, αποσκοπούν εις τήν 
έπίτευξιν προϋποθέσεων ικανών νά εξασφαλίσουν τήν πραγματικήν άσκησιν 
τών έξης δικαιωμάτων και αρχών : 

1. Πάν άτομον δέον νά εχη τήν δυνατότητα νά κερδίζη τήν ζωήν του δι' εργα
σίας αυτοβούλως αναληφθείσης. 

2. "Απαντες ο'ι εργαζόμενοι £χουν τό δικαίωμα δικαίων δρων εργασίας. 
3. "Απαντες οί εργαζόμενοι έχουν τό δικαίωμα δπως εξασφαλίζεται ή ασφά

λεια και ή υγιεινή εις τήν έργασίαν των. 
4. "Απαντες οί εργαζόμενοι δικαιούνται δπως αί άποδοχαί των εΐναι δίκαιαι 

και εξασφαλίζουν είς αυτούς, και τάς οικογενείας των, ίκανοποιητικόν βιοτικόν 
έπίπεδον. 

5. "Απαντες οί εργαζόμενοι και οί έργοδόται έχουν τό δικαίωμα δπως αυτο
βούλως συνεταιρίζωνται μετά εθνικών ή διεθνών 'Οργανώσεων διά τήν προά
σπιση/ τών οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των. 

6. "Απαντες οί εργαζόμενοι και οί έργοδόται έχουν τό δικαίωμα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. 



695 

7. Τά παιδιά και οι έφηβοι δικαιούνται είς είδικήν ιτροστασίαν κατά των κιν
δύνων, τόσον των φυσικών δσον και τών ηθικών, είς τους όποιους ευρίσκονται 
εκτεθειμένοι. 

8. "Οσον άφορα τάς έργαζομένας, τόσον εις τάς περιπτώσεις μητρότητος 
δσον και εις άλλας εΐδικάς του φύλου των περιπτώσεις, έχουν τό δικαίωμα 
ειδικής προστασίας κατά τήν έργάσίαν των. 

9. Πάν πρόσωπον έχει τό δικαίωμα δπως παρέχωνται εις αυτό τά κατάλληλα 
μέσα διά τήν έπαγγελματικήν του κατεύθυνσιν προς τον σκοπόν δπως βοηθηθή 
εις τήν έκλογήν επαγγέλματος συμφώνου προς τά προσόντα του και τά συμφέ
ροντα του. 

10. Πάν πρόσωπον δικαιούται είς τά κατάλληλα μέσα επαγγελματικής εκπαι
δεύσεως. 

11. Παν πρόσωπον έχει τό δικαίωμα νά έπωφελήται απάντων τών μέτρων και 
μέσων διά τών οποίων θά έξασφαλισθή ή κατά τό δυνατόν καλύτερα κατάστα
σις τής υγείας του. 

12. "Απαντες οΊ εργαζόμενοι, καθώς και οί προστατευόμενοι των, έχουν δι
καίωμα κοινωνικών ασφαλίσεων. 

13. Πάν πρόσωπον στερούμενον επαρκών πόρων, δικαιούται νά τυγχάνη κοι
νωνικής και ιατρικής περιθάλψεως. 

14. Παν πρόσωπον έχει τό δικαίωμα νά έπωφελήται τών καταλλήλων κοινω
νικών υπηρεσιών. 

15. Πάν πρόσωπον άνάπηρον έχει τό δικαίωμα νά παρασχεθή είς αυτόν επαγ
γελματική έκπαίδευσις καθώς καΐ επαγγελματική και κοινωνική αναπροσαρ
μογή, ανεξαρτήτως τόσον τής αιτίας δσον καΐ τής φύσεως τής αναπηρίας του. 

16. Ή δέ οίκογένεια, ώς έκ του λόγου δτι αποτελεί τόν πυρήνα τής κοινωνίας, 
δικαιούται είς τήν δέουσαν προστασίαν, τόσον κοινωνικήν δσον και δικαστικήν 
και οίκονομικήν, διά νά έξασφαλισθή ή πλήρης άνάπτυξίς της. 

17. Ή μήτηρ και τό τέκνον, ανεξαρτήτως τής καταστάσεως άπό απόψεως έγ
γαμου βίου και οίκογενειακών σχέσεων, έχουν τό δικαίωμα νά λαμβάνουν τήν 
δέουσαν κοινωνικήν και οίκονομικήν προστασίαν. 

18. ΟΊ υπήκοοι ενός τών Συμβαλλομένων Μερών έχουν τό δικαίωμα δπως 
ασκούν έπί του εδάφους οιουδήποτε έκ τών έτερων Μερών πασαν δραστηριό
τητα αποσκοπούσαν είς κέρδος και δπως τελούν έν πλήρει Ισότητι σχετικώς μέ 
τους υπηκόους του τελευταίου τούτου Μέρους, ύπό τήν έπιφύλαξιν τυχόν απα
γορεύσεων βασιζόμενων έπί σοβαρών λόγων οίκονομικοΟ ή κοινωνικού χαρά
κτη ρος. 

19. ΟΊ μετανάσται εργαζόμενοι, οΐτινες είναι υπήκοοι ενός τών Συμβαλλο
μένων Μερών, καθώς και αί οίκογένειαί των δικαιούνται προστασίας και περι
θάλψεως έπί του εδάφους οιουδήποτε τών έτερων Συμβαλλομένων Μερών. 

ΜΕΡΟΣ II 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν καΐ αναγνωρίζουν 

δτι δεσμεύονται, ως προβλέπεται ύπό τοΟ Μέρους I I I , άπό τάς υποχρεώσεις 
αΐτινες προκύπτουν έκ τών ακολούθων άρθρων και παραγράφων. 

"Αρθρον 1 : Δικαίωμα είς έργάσίαν. 
Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 

είς έργάσίαν, τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως : 
(1) αναγνωρίσουν δτι μεταξύ τών κυριωτέρων σκοπών καΐ ευθυνών των 

είναι ή πραγματοποίησις και ή διατήρησις τής σταθερότητος τοΟ έν τώ 
μέτρω του δυνατού ανωτέρου επιπέδου τής απασχολήσεως μέ άπώτε
ρον σκοπόν τήν έπίτευξιν τής πλήρους απασχολήσεως* 
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(2) προστατεύουν bia του πλέον αποτελεσματικού τρόπου τό δικαίωμα 
πού έχει ό εργαζόμενος νά κερδίση την ζωήν του δι' εργασίας αυτο
βούλως αναληφθείσης* 

(3) ιδρύσουν ή συντηρήσουν δωρεάν υπηρεσίας περί απασχολήσεως δι" 
δλους τους εργαζομένους' 

(4) εξασφαλίσουν ή διευκολύνουν κατάλληλον έπαγγελματικήν κατεύθυν
σιν, ή έκπαίδευσιν ή αναπροσαρμογή ν. 

"Αρθρον 2 : Δικαίωμα δια δικαίους δρους εργασίας 
Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 

δια δικαίους δρους εργασίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύπο
χρέωσιν : 

(1) δπως ορίσουν λογικήν διάρκειαν της εργασίας προκειμένου τόσον περί 
ημερησίας δσον και περί εβδομαδιαίας απασχολήσεως, μέ προοπτικήν 
βαθμιαίας μειώσεως των ωρών της εβδομάδος εργασίας έάν ή αϋξησις 
της παραγωγικότητος και άλλοι παρεμβάλλοντες παράγοντες επιτρέ
πουν τούτο" 

(2) δπως προβλέπουν ημέρας αργίας μετ' αποδοχών 
(3) δπως εξασφαλίσουν τήν παροχήν ετησίας άδειας μετ' αποδοχών διαρ

κείας κατ' ελάχιστον δριον δύο εβδομάδων" 
(4) δπως εξασφαλίσουν ε'ις εργαζομένους οΐτινες χρησιμοποιούνται εις ώρι

σμένας επικίνδυνους ή άνθυγιεινάς απασχολήσεις, είτε μείωσιν της διαρ
κείας της εργασίας εϊτε επιπρόσθετους άδειας μετ' αποδοχών' 

(5) δπως εξασφαλίσουν έβδομαδιαίαν άργίαν (ρεπώ) ήτις κατά προτί
μησα/ νά συμπίπτη μέ τήν ήμέραν ή όποια κατά τάς παραδόσεις κα ι 
τά Μθιμα του Κράτους ή της περιοχής αναγνωρίζεται ώς ήμερα αργίας. 

"Αρθρον 3 : Δικαίωμα δι ' άσφάλειαν κα ι Ύγιεινήν κατά τήν έργασίαν 
Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 

διά τήν άσφάλειαν και τήν ύγιεινήν κατά τήν διάρκειαν της εργασίας, τά Συμ
βαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν : 

(1) δπως διατάξουν τήν εκδοσιν κανονισμών περί ασφαλείας και υγιεινής' 
(2) δπως διατάξουν τήν λήψιν μέτρων διά τόν έλεγχον και τήν έφαρμογήν 

τών ώς ανωτέρω κανονισμών 
(3) δπως, οσάκις παρίσταται ανάγκη, συμβουλεύωνται τάς 'Οργανώσεις 

εργοδοτών ή εργαζομένων έπί τών μέτρων τών άποσκοπούντων είς τήν 
βελτίωσιν της ασφαλείας και της υγιεινής κατά τήν έργασίαν. 

"Αρθρον 4 : Δικαίωμα διά δικαίαν άνταμοιβήν 
Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις τοΰ δικαιώματος 

διά δικαίαν άνταμοιβήν της εργασίας, τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν 
τήν ύποχρέωσιν : 

(1) δπως αναγνωρίσουν είς τους εργαζομένους τό δικαίωμα δι ' άνταμοι
βήν εργασίας ήτις νά επαρκή διά νά εξασφάλιση εις αυτούς, καθώς 
κα ι εις τάς οικογενείας των, ευπρεπές βιοτικόν έπίπεδον" 

(2) δπως άναγνο^ρίσουν εις τους εργαζομένους τό δικαίωμα ηύξημένης 
ανταμοιβής διά τάς επιπρόσθετους ώρας εργασίας (υπερωρίας), εξαι
ρέσει ειδικών τίνων περιπτώσεων" 

(3) δπως αναγνωρίζουν είς τους εργαζομένους αμφοτέρων τών φύλων τό 
δικαίωμα απαιτήσεως ϊσης ανταμοιβής δι* έργασίαν ϊσης άξιας' 

(4) δπως αναγνωρίζουν είς απαντάς τους εργαζομένους τό δικαίωμα νά 
δίδεται εις αυτούς προειδοποίησις παρέχουσα λογικήν προθεσμίαν εις 
περίπτωσιν λήξεως τής απασχολήσεως' 
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(5) δπως μή επιτρέπουν κρατήσεις έπί των μισθών και ημερομισθίων αΐτι
νες δεν καλύπτονται ύπό των προϋποθέσεων και των ορίων πού προ
βλέπονται υπό της εθνικής νομοθεσίας ή υπό των σχετικών Κανονισμών, 
ή αϊτινες δεν έχουν καθορισθή ύπό συλλογικών συμβάσεων ή ύπό διαι
τητικών αποφάσεων. 

Ή άσκησις των ώς ανωτέρω δικαιωμάτων δέον/ να έξασφαλισθή εϊτε δια τοΰ 
μέσου συλλογικών συμβάσεων ελευθέρως συναφθεισών, εϊτε δια νομίμων με
θόδων καθορισμού τών ημερομισθίων και μισθών, ή και δια παντός άλλου τρό
που συμφώνου προς τάς έθνικάς προϋποθέσεις. 

"Αρθρον 5 : Συνδικαλιστικόν δικαίωμα 
Προς τον σκοπόν δπως παρασχεθή πάσα έγγύησις και έξασφάλισις δτι τόσον 

οι εργαζόμενοι δσον και οι έργοδόται θα έχουν πλήρη έλευθερίαν να ιδρύσουν 
οργανώσεις, εϊτε τοπικάς ή έθνικάς ή διεθνείς, δια την προστασίαν τών οικο
νομικών και κοινωνικών συμφερόντων των, καθώς και να προσχωρούν εις τάς 
οργανώσεις ταύτας, τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν 
δπως ή ώς ανωτέρω ελευθερία ουδόλως θά θίγεται ούτε ύπό της εθνικής νομο
θεσίας ούτε ύπό του τρόπου διά του οποίου τίθεται είς έφαρμογήν ή νομοθεσία 
αϋτη. Έ ν τίνι δε μέτρω αί ύπό τοΰ παρόντος άρθρου προβλεπόμεναι εγγυήσεις 
θέλουν έφαρμοσθή προκειμένου περί της αστυνομίας, δέον νά καθορισθή ύπό 
τής εθνικής νομοθεσίας ή τών σχετικών κανονισμών. 

Ή αρχή τής εφαρμογής τών ώς ανωτέρω εγγυήσεων προκειμένου περί τών 
μελών τών ένοπλων δυνάμεων και έν τίνι μέτρω θέλουν έφαρμοσθή εϊς την κα
τή γορίαν ταύτη ν δέον επίσης νά καθορισθούν ύπό τής εθνικής νομοθεσίας ή ύπό 
τών σχετικών κανονισμών. 

"Αρθρον 6 : Δικαίωμα διά συλλογικάς διαπραγματεύσεις 
Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 

συλλογικών διαπραγματεύσεων, τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν 
ύποχρέωσιν : 

(1) δπως υποστηρίζουν τάς έν πλήρει Ίσότητι γενομένας συσκέψεις μεταξύ 
εργαζομένων και εργοδοτών 

(2) δπως υποστηρίζουν, οσάκις τούτο εΐναι άναγκαΐον ή χρήσιμον, τόν 
θεσμόν διαδικασίας αυτοβούλων διαπραγματεύσεων μεταξύ άφ* ενός 
τών εργοδοτών ή τών οργανώσεων εργοδοτών καί, άφ' έτερου, τών 
εργατικών οργανώσεων, προς τόν σκοπόν διακανονισμού διά συλλο
γικών συμβάσεων τών προϋποθέσεων απασχολήσεως' 

(3) δπως διευκολύνουν τήν σύστασιν καί χρήσιν καταλλήλων διαδικασιών 
συμβιβασμού ή εθελουσίας διαιτησίας προς διακανονισμόν τών ιτερί 
εργασίας διαμαχών 

καί αναγνωρίζουν : 
(4) τόσον είς τους εργαζομένους δσον καί είς τους έργοδότας, τό δικαίω

μα νά προβαίνουν είς συλλογικάς ενεργείας είς περίπτωσιν συγκρού
σεως συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος απεργίας, 
μέ τήν έπιφύλαξιν τυχόν υποχρεώσεων προκυπτουσών έκ τών έν ίσχύϊ 
συλλογικών συμβάσεων. 

"Αρθρον 7 : Δικαίωμα τών παίδων καί τών έφηβων διά προστασίαν 
Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις τοΟ δικαιώματος 

δπως τυγχάνουν προστασίας οι παίδες καί οί έφηβοι, τά Συμβαλλόμενα Μέρη 
αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν : 

(1) δπως καθορισθή τό δέκατον πέμπτον έτος ηλικίας ώς κατώτατον δριον 
προσλήψεως δι' άπασχόλησιν, θά γίνωνται δμως άποδεκταΐ εξαιρέσεις 
προκειμένου περί παίδων απασχολουμένων είς ώρισμένας έΧα^ράς έρ
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γασίας αϊτινες δεν δύνανται να παραβλάψουν οϋτε την ύγείαν των, 
οϋτε το ηθικόν των οϋτε και την έκπαίδευσίν των' 

(2) δπως καθορισθή άνώτερον του προαναφερθέντος έτος ηλικίας ώς κατώ
τατον δριον δια τήν πρόσληψιν εις άπασχόλησιν προκειμένου περί ώρι
σμένων επαγγελμάτων '(εργασιών) θεωρουμένων ώς επικινδύνων ή 
ανθυγιεινών' 

(3) δπως, προκειμένου περί παίδων οι όποιοι λόγω της ηλικίας των υπά
γονται εις τήν ύποχρεωτικήν έκπαίδευσιν, άπαγορευθη ή πρόσληψις 
τούτων εις έργασίαν ή οποία θα δυσχεραίνη τήν πλήρη παρακολού
θησιν της παρεχομένης διδασκαλίας' 

(4) δπως περιορισθή ή διάρκεια της εργασίας τών ηλικίας κάτω των 16 
ετών εργαζομένων, εις τρόπον ώστε να προσαρμόζεται προς τάς απαι
τήσεις της αναπτύξεως των και, ιδιαιτέρως, προς τάς άνάγκας της 
επαγγελματικής των μορφώσεως' 

(5) δπως άναγνωρισθή εις τους νέους εργαζομένους και τους μαθητευομέ
νους τό δικαίωμα να λαμβάνουν δικαίαν άνταμοιβήν εργασίας ή κατάλ
ληλον επιχορήγησα/' 

(6) δπως προβλεφθή δτι αϊ ώραι κατά τάς όποιας οι έφηβοι απασχολούνται, 
με τήν έγκρισιν του εργοδότου και κατά τάς ώρας της εργασίας των, 
διά τήν έπαγγελματικήν των μετεκπαίδευσιν, θεωρηθούν ώς συμπερι
λαμβανόμενοι εις τάς ώρας εργασίας" 

(7) δπως καθορισθή δτι προκειμένου περί ηλικίας κάτω τών 18 ετών εργα
ζομένων, ή διάρκεια τών ετησίων αδειών μετ' αποδοχών δέον νά ύπερ
βαίνη τάς τρεις εβδομάδας' 

(8) δπως άπαγορευθη ή άπασχόλησις τών ηλικίας κάτω τών 18 ετών εργα
ζομένων εις νυκτερινάς εργασίας, εξαιρέσει ώρισμένων εργασιών προ
βλεπομένων ύπό της εθνικής νομοθεσίας ή τών σχετικών κανονισμών' 

(9) δπως προβλεφθή δτι οι ηλικίας κάτω τών 18 ετών εργαζόμενοι οΐτινες 
απασχολούνται είς ώρισμένας εργασίας καθορισθείσας ύπό της εθνι
κής νομοθεσίας ή σχετικών κανονισμών, δέον νά ύποβάλλωνται είς τα
κτικόν ίατρικόν έλεγχον 

(10) δπως έξασφαλισθή ειδική προστασία εναντίον τών σωματικών και ηθι
κών κινδύνων εις τους όποιους ευρίσκονται εκτεθειμένοι οι παίδες και 
οι έφηβοι, και δλως ιδιαιτέρως, εναντίον τών κινδύνων οΐτινες είτε αμέ
σως ή εμμέσως προκαλούνται ύπό της εργασίας των. 

"Αρθρον 8 : Δικαίωμα τών εργαζομένων δια προστασίαν 
Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 

τών εργαζομένων διά προστασίαν, τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν 
ύποχρέωσιν : 

(1) δπως έξασφαλισθή είς τάς γυναίκας, προ και μετά τόν τοκετόν, άνά
παυσις συνολικής διαρκείας δώδεκα εβδομάδων κατ' ελάχιστον δριον, 
είτε ύπό μορφήν άδειας μετ' αποδοχών, ή διά καταλλήλων παροχών 
ύπό τών κοινωνικών ασφαλίσεων ή τών κρατικών ταμείων' 

(2) δπως θεωρηθή ώς παρανομία έάν εις εργοδότης προβή είς τήν άπόλυ
σιν εργαζομένης γυναικός είτε κατά τήν διάρκειαν τής λόγω του το
κετού αδείας της ή καθ' ήν περίπτωσιν ή ύπό τής προειδοποιήσεως απο
λύσεως παρεχομένη προθεσμία λήγει εντός του χρονικού διαστήματος 
τής ώς ανωτέρω απουσίας' 

(3) δπως έξασφαλισθή διά τάς θηλάζουσας τά τέκνα των μητέρας ή πα
ροχή παύσεως εργασίας κατά διαστήματα είς τρόπον ώστε νά δύνανται 
νά εκπληρώσουν τό καθήκον τούτο" 
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(4).—(α) όπως κανονισθή διά σχετικών διαταγών ή άπασχόλησις γυναι 
κείων εργατικών χειρών διά νυκτερινήν έργασίαν εις βιομηχανικάς 
εργασίας' 

(β) δπως άπαγορευθή πάσα άπασχόλησις γυναικείων εργατικών χειρών 
εις εργασίας υπεδάφους τών μεταλλείων καθώς και, εάν παρουσιασθώ 
ή περίπτωσις, είς πάσαν έργασίαν ή οποία δέν αρμόζει διά γυναίκας 
λόγω του χαρακτήρος της, έάν δηλαδή είναι επικίνδυνος, ανθυγιεινή 
ή κοπιώδης. 

"Αρθρον 9 : Δικαίωμα δι* έπαγγελματικήν κατεύθυνσιν 
Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 

δι' έπαγγελματικήν κατεύθυνσιν, τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν 
ύποχρέωσιν δπως παράσχουν ή έν ανάγκη υποστηρίξουν τήν σύστασιν Υπηρε
σίας ή όποια θά παρέχη προς άπαντα τά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και 
τών σωματικώς ή* ηθικώς υστερούντων προσώπο^ν, τήν συνδρομήν της προς έπί
λυσιν τών προβλημάτων των σχετικώς μέ τήν έκλογήν ενός επαγγέλματος ή' 
τήν έπαγγελματικήν προαγωγήν των, λαμβανομένων ύπ' όψιν τών χαρακτηρι
στικών του ενδιαφερομένου και της σχέσεως μεταξύ τών στοιχείων τούτων και 
τών δυνατοτήτων της «αγοράς» απασχολήσεως. Ή ως ανωτέρω βοήθεια δέον 
νά χορηγήται δωρεάν τόσον είς τους νέους, συμπεριλαμβανομένων και τών σχο
λικής ηλικίας παίδων δσον και είς τους ενήλικας. 

"Αρθρον 10 : Δικαίωμα δι' έπαγγελματικήν μετεκπαίδευσιν 
Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 

δι' έπαγγελματικήν μετεκπαίδευσιν, τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν 
τήν ύποχρέωσιν : 

(1) δπως έξασφαλισθή ή, αναλόγως τών περιπτώσεων, διευκολυνθή ή τε
χνική και επαγγελματική έκπαίδευσις απάντων τών προσώπων, συμπε
ριλαμβανομένων και τών σωματικώς ή ηθικώς υστερούντων, από συμ
φώνου μετά τών επαγγελματικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζο
μένων, καθώς και δπως χορηγούνται τά μέσα άτινα θά επιτρέπουν τήν 
εΐσοδον είς τήν άνωτέραν τεχνικήν έκπαίδευσιν καθώς και εις τήν πανε
πιστημιακήν τοιαύτη ν μέ μόνον κριτή ριον τά ατομικά προσόντα" 

(2) δπως έξασφαλισθή και διευκολυνθή εν σύστημα μαθητεύσεως καθώς 
και άλλα συστήματα εκπαιδεύσεως νέων παίδων καί κορασίδων εϊς τάς 
διαφόρους απασχολήσεις των 

(3) δπως έάν παραστή ανάγκη έξασφαλισθή ή διευκολυνθή": 
(α) ή λήψις μέτρων, καταλλήλων καί ευκόλως προσιτών, άποσκο

πούντων είς τήν μετεκπα'δευσιν τών ενηλίκων εργαζομένων" 
(β) ή λήψις ειδικών μέτρων άποσκοπούντων είς τήν έπαγγελματικήν 

μετεκπαίδευσιν τών ενηλίκων εργαζομένων ή όποια κατέστη 
αναγκαία είτε λόγω της τεχνικής εξελίξεως ή έκ τού νέου προσα
νατολισμού της «αγοράς» της εργασίας' 

(4) δπως ύποστηριχθή ή καθολική χρησιμοποίησις τών μέσων άτινα προ
βλέπονται ύπό τών δεουσών διατάξεων, ώς παραδείγματος χάριν : 

(α) τήν μείωσιν ή καί κατάργησιν παντός τέλους καί δικαιώματος" 
(β) τήν παροχήν οίκονομικής ενισχύσεως είς ώρισμένας περιπτώσεις' 
(γ) τήν συμπερίληψιν είς τάς κανονικάς ώρας εργασίας του χρόνου 

δστις κατηναλώθη διά τήν παρακολούθησιν μαθημάτων. μετεκ
παιδεύσεως ύπό του εργαζομένου κατά τάς ώρας εργασίας καί 
τη αίτήσει του εργοδότου" 

(δ) τήν. παροχήν εγγυήσεως, μέσω καταλλήλου ελέγχου, καί άπό 
συμφώνου μετά τών επαγγελματικών οργανώσεων εργοδοτών 
καί εργαζομένων, περί της αποτελεσματικότητος του συστήματος 
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μαθητεύσεως και των άλλων συστημάτων μετεκπαιδεύσεως ττρός 
Οφελος των νέων εργαζομένων, και της έν γένει καταλλήλου 
προστασίας των νέων εργαζομένων. 

"Αρθρον I I : Δικαίωμα διά την προστασίαν της υγείας 
Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθη ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 

περί προστασίας της υγείας, τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύπο
χρέωσιν δπως ληφθοΟν, είτε αμέσως εϊτε έν συνεργασία μετά των δημοσίων 
ή Ιδιωτικών οργανώσεων, τά κατάλληλα μέτρα τά όποΐα θά αποσκοπούν ιδίως 

(1) τήν κατάργησιν, έν' τω μέτρω του δυνατοΰ, των αιτιών κακής κατα
στάσεως της υγείας' 

(2) τήν πρόβλεψιν Υπηρεσιών, τόσον συμβουλευτικών δσον και μορφωτι
κών, δσον άφορα τήν βελτίωσιν της υγείας και τήν άνάπτυξιν του 
αίσθήματος της ευθύνης παντός προσώπου περί της υγείας' 

(3) τήν πρόληψιν, έν τω μέτρου του δυνατού, τών ασθενειών, επιδημικών, 
ενδημικών και άλλων. 

"Αρθρον 12 : Δικαίωμα διά κοινωνικάς ασφαλίσεις 
Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθη ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 

περί παροχής κοινωνικών ασφαλίσεων, τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν 
τήν ύποχρέωσιν : 

(1) δπως θεσπισθη και διατηρηθή τό καθεστώς τών κοινωνικών ασφαλί
σεων' 

(2) δπως διατηρηθή τό καθεστώς τών κοινωνικών ασφαλίσεων εις ίκανο
ποιητικόν έπίπεοον, τό όποιον κατ' ελάχιστον δριον δέον νά είναι ίσον 
προς τό προβλεπόμενον διά τήν έπικύρωσιν της διεθνούς Συμβάσεως 
εργασίας (άρ. 102) περί του μέσου κατωτάτου ορίου τών κοινωνικών 
ασφαλίσεων' 

(3) δπως καταβληθή πάσα προσπάθεια προς τον σκοπόν προοδευτικής 
ανόδου του επιπέδου τών κοινωνικών ασφαλίσεων' 

(4) δπως ληφθούν, είτε διά της συνάψεως καταλλήλων διμερών ή πολυμε
ρών συμφωνιών ή διά παντός άλλου μέσου και με τήν έπιφύλαξιν τών 
υπό τών προαναφερθεισών συμφωνιών προβλεπομένων δρων, τά δέοντα 
μέτρα προς έξασφάλισιν : 

(α) ίσότητος μεταχειρίσεως μεταξύ τών υπηκόων έκαστου τών Συμ
βαλλομένων Μερών εις δ,τι άφορα τά δικαιώματα περί κοινω
νικών ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων και τών ωφελειών τών 
παρασχεθεισών βάσει τών περί κοινωνικών ασφαλίσεων νομο
θεσιών, ανεξαρτήτως τών μετακινήσεων έξ ενός εδάφους τών 
Συμβαλλομένων Μερών είς τό άλλο, εις τάς όποιας έ\ δέχεται 
νά προβαίνουν τά προστατευόμενα πρόσωπα' 

(β) τήν παροχήν, τήν διατήρησιν και τήν έκ νέου παροχήν τών Δι
καιωμάτων διά κοινωνικάς ασφαλίσεις διά πα\τός μέσου ώς πα
ραδείγματος χάριν διά του συνολικού αθροίσματος τών περιόδων 
ασφαλίσεως ή απασχολήσεως αιτινες συνεπληρώθησαν συμφώ
νως προς τήν νομοθεσίαν ενός έκαστου τών Συμβαλλομένων 
Μερών. 

"Αρθρον 13 : Δικαίωμα είς παροχήν κοινωνικής και ιατρικής περιθάλψεως 
Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθη ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 

είς παροχήν κοινωνικής και ιατρικής περιθάλψεως, τά Συμβαλλόμενα Μέρη 
αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν : 

(1) δπως ληφθή πρόνοια προκειμένου περί προσώπου τό όποιον στερείται 
επαρκών πόρων κα ι τό όποιον δέν είναι είς θέσιν νά έξεύρη τούτους 
είτε δι ' ιδίων μέσων εϊτε νά προμηθευθή τούτους έξ άλλης πηγής, και 
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ιδίως διά παροχών παρεχομένων βάσει του θεσμού των κοινωνικών 
ασφαλίσεων, νά έχη τό πρόσωπον τούτο την δυνατότητα να τύχη της 
δεούσης περιθάλψεως καί, είς περίπτωσιν ασθενείας, νά παρασχεθή εις 
αυτό ή ύπό της καταστάσεως του απαιτουμένη νοσηλεία" 

(2) δπως ληφθη πρόνοια ή παροχή τών ώς ανωτέρω εξυπηρετήσεων, ήτοι, 
ιατρική, κ.λ.π. περίθαλψις, νά μή συνεπίφέρη μείωσιν τών πολιτικών 
ή κοινωνικών δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου προσώπου' 

(3) δπως προβλεφθή δτι οιονδήποτε πρόσωπον θά έ'χη την δυνατότητα άπο
τεινόμενος είς τάς αρμοδίας δημοσίας ή ίδιωτικάς Υπηρεσίας, νά λάβη 
πασαν συμβουλήν ή τήν άπαιτουμένην προσωπικήν βοήθειαν διά νά 
προληφθή, νά έξαλειφθή ή νά άνακουφισθή ή κατάστασις οικονομικών 
ή άλλων δυσχερειών εις ή'ν ευρίσκεται οδτος ή ή οικογένεια του" 

(4) δπως τεθούν είς έφαρμογήν αϊ διατάξεις περί ών at υπ' αριθμ. Ί, 2 και 
3 παράγραφοι του παρόντος άρθρου, καί έν άπολύτω ισονομία μετά 
τών Ιδικών των υπηκόων, προς όφελος τών υπηκόων τών έτερων Συμ
βαλλομένων Μερών οΐτινες ευρίσκονται έπί τουι εδάφους των, συμφώ
νως προς τάς υποχρεώσεις αϊ όποΐαι άνελήφθησαν δυνάμει της Ευρω
παϊκής Συμβάσεως Κοινωνικής καί 'Ιατρικής Προνοίας, ήτις υπεγρά
φη είς Παρισίους την Π ην Δεκεμβρίου 1953. 

"Αρθρον 14 : Δικαίωμα είς ωφελήματα τών κοινωνικών υπηρεσιών 
Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 

άπολαύσεως τών ωφελημάτων τών κοινωνικών υπηρεσιών τά Συμβαλλόμενα 
Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν : 

(1) δπως υποστηρίξουν ή διοργανώσουν τάς Υπηρεσίας αΐτινες χρησιμο
ποιοΟν τάς περί κοινωνικής εξυπηρετήσεως μεθόδους και συμβάλλουν 
είς τήν εύημερίαν καί τήν άνάπτυξιν τών ατόμων καί τών ομάδων εντός 
της κοινότητος καθώς καί ε'ις τήν προσαρμογήν των ε'ις τό κοινωνικόν 
περιβάλλον' 

(2) δπως υποστηρίξουν τήν συμμετοχήν τόσον τών ατόμων δσον καί τών 
αγαθοεργών οργανώσεων καί άλλων σχετικώς, προς τον σκοπόν ιδρύ
σεως διατηρήσεως τών ώς ανωτέρω υπηρεσιών. 

"Αρθρον 15 : Δικαίωμα τών σωματικώς ή διανοητικώς υστερούντων 
προσώπων νά τύχουν επαγγελματικής εκπαιδεύσεως καί 

επαγγελματικής καί κοινωνικής αναπροσαρμογής 
Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 

τών σωματικώς ή διανοητικώς υστερούντων προσώπων νά τύχουν επαγγελμα
τικής εκπαιδεύσεως καί επαγγελματικής καί κοινωνικής αναπροσαρμογής, τά 
Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν : 

(1) δπως λάβουν τά κατάλληλα μέτρα ίνα τεθούν είς τήν διάθεσιν τών εν
διαφερομένων τά μέσα επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, έάν δε παραστή 
ανάγκη, τά μέτρα ταύτα θά περιλαμβάνουν καί ειδικά ιδρύματα, είτε 
δημόσια είτε ιδιωτικά' 

(2) δπως λάβουν τά ενδεδειγμένα μέτρα προς έξεύρεσιν απασχολήσεως 
διά τά σωματικώς υστερούντα πρόσωπα, καί ιδία μέσω ειδικών υπηρε
σιών ευρέσεως εργασίας, δπως παράσχουν δυνατότητας προστατευό
μενης απασχολήσεως καί λάβουν τά κατάλληλα μέτρα προς προτρο
πήν τών εργοδοτών δπως προσλαμβάνουν σωματικώς υστερούντα πρό
σωπα. 

"Αρθρον 16 : Δικαίωμα της οικογενείας είς κοινωνικήν, δικαστικήν 
καί οίκονομικήν προστασίαν 

Προς τον σκοπόν δπως εξασφαλισθούν αϊ βιοτικαί προϋποθέσεις αί απαραί
τητοι διά τήν πλήρη ευδοκίμησα/ της οικογενείας, του βασικού δηλαδή πυρήνος 
της κοινωνίας, τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως 
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προάγουν την οίκονομικήν καΐ κοινωνικήν προστασίαν της οικογενειακής ζωής, 
και 'ιδία μέσω κοινωνικών και οικογενειακών επιχορηγήσεων, μέσω φορολογι
κών διατάξεων, μέσω διευκολύνσεων δια την κατασκευήν κατοικιών συμ
φώνως προς τάς άνάγκας των οικογενειών, μέσω ενισχύσεως τών νέων ανδρο
γύνων, ή δια παντός άλλου καταλλήλου μέτρου. 

"Αρθρον 17 : Δικαίωμα τής μητρός και του τέκνου δια κοινωνικήν 
και οίκονομικήν προστασίαν 

Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 
δ κατέχουν ή μήτηρ και τό τέκνον δια κοινωνικήν και οίκονομικήν προστασίαν, 
τα Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουσι λάβει άπαντα τα προς τούτοις αναγκαία καΐ 
ενδεδειγμένα μέτρα, εις τα όποια περιλαμβάνεται και ή ΐδρυσις ή ή συντήρησις 
τών καταλλήλων ιδρυμάτων ή υπηρεσιών. 

"Αρθρον 18 : Δικαίωμα ασκήσεως προσοδοφόρου δραστηριότητος έπί τοΟ 
εδάφους τών έτερων Συμβαλλομένων Μερών 

Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 
ασκήσεως προσοδοφόρου δραστηριότητος έπί τοΟ εδάφους οιουδήποτε έκ τών 
έτερων Συμβαλλομένων Μερών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν 
ύποχρέωσιν : 

(1) δπως οί υφιστάμενοι κανονισμοί τίθενται είς έφαρμογήν έν πνεύματι 
φιλελευθερίας' 

(2) δπως απλοποιηθούν αί έν ίσχύϊ διατυπώσεις και μειωθούν ή και καταρ
γηθούν τά δικαιώματα επικυρώσεως υπογραφών καΐ άλλα τέλη τά 
όποια πρέπει νά πληρώνουν οί αλλοδαποί εργαζόμενοι ή οί έργοδό
ται των 

(3) δπως μεριμνήσουν ϊνα οί διέποντες τήν άπασχόλησιν αλλοδαπού εργα
ζομένου κανονισμοί καταστούν είτε μεμονομένως είτε συλλογικώς πε
ρισσότερον ελαστικοί' 

και αναγνωρίζουν : 
(4) έλευθερίαν εξόδου δια τους υπηκόους των οΐτινες επιθυμούν νά ασκή

σουν προσοδοφόρον δραστηριότητα έπί τοΟ εδάφους τών έτερων Συμ
βαλλομένων Μερών. 

"Αρθρον 19 : Δικαίωμα τών μεταναστών εργαζομένων και τών οικογενειών 
των δπως τύχουν προστασίας και περιθάλψεως 

Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή πραγματική άσκησις του δικαιώματος 
τών μεταναστών εργαζομένων και τών οικογενειών των δπως τύχουν προστα
σίας και περιθάλψεως έπι του εδάφους οίουδήποτε έκ τών έτερων Συμβαλλομέ
νων Μερών, τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν : 

(1) δπως εϊτε συντηρήσουν ή εξασφαλίσουν τήν ϋπαρξιν τών καταλλήλων 
υπηρεσιών διά τήν δωρεάν παροχή ν, τόσον βοηθείας προς τους ως ανω
τέρω εργαζομένους, δσον και Ιδίως ακριβών πληροφοριών, καθώς και 
δπως λάβουν παν χρήσιμον, και εντός του πλαισίου τής εθνικής των 
νομοθεσίας και τών σχετικών κανονισμών, μέτρον εναντίον πάσης πα
ραπλανητικής προπαγάνδας άφορώσης τήν μετανάστευσιν και άπο
δημίαν" 

(2) δπως υιοθετήσουν, έν τω πλαισίω τής δικαιοδοσίας των, τά ενδεδειγ
μένα μέτρα προς διευκόλυνσιν τής αναχωρήσεως, του ταξιδιού και τής 
υποδοχής κατά τήν άφιξιν τών περί ών πρόκειται εργαζομένων και τών 
οικογενειών των, καθώς και δπως εξασφαλίσουν, έν τω πλαισίω της 
δικαιοδοσίας των, είς αυτούς κατά τήν διάρκειαν του ταξιδίου των, 
τόσον τάς άπαιτουμένας ίατρικάς, κ.λ.π. εξυπηρετήσεις, δσον και κα
λάς συνθήκας άπό απόψεως υγιεινής* 
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(3) δίχως προαγάγουν τήν συνεργασίαν, αναλόγως των περιπτώσεων, με
ταξύ τών διαφόρων υπηρεσιών, είτε κοινωνικών ή δημοσίων ή ιδιωτικών 
τών χωρών μεταναστεύσεως και αποδημίας' 

(4) δπως, καθ' ην περίπτωσιν τά κατωτέρω θέματα διέπονται ύπό της νο
μοθεσίας καί τών σχετικών κανονισμών ή υπόκεινται εις τόν έλεγχον 
τών διοικητικών 'Αρχών, εγγυηθούν εις τους προαναφερθέντος εργα
ζομένους ΐσην προς τους Ιδικούς των υπηκόους μεταχείρισιν εις ό,τί 
άφορφ τά έξης θέματα : 

(α) την άνταμοιβήν και τάς άλλας προϋποθέσεις της απασχολήσεως 
και της εργασίας' 

(β) την συμμετοχήν εις τάς συνδικαλιστικός όργα\ώσεις καί τήν 
άπόλαυσιν τών ύπό τών συλλογικών συμβάσεων παρεχομένων 
ωφελημάτων 

(γ) τήν κατοικίαν' 
(5) δπως εξασφαλίσουν είς τους προαναφερθέντος εργαζομένους οΐτινες 

ευρίσκονται νομίμως επί του εδάφους των, ΐσην προς τους Ιδικούς των 
υπηκόους μεταχείρισιν προκειμένου περί φορολογίας, τελών καί συνεισ
φορών συναφών προς τήν έργασίαν και επιβαρυνόντων τόν έργαζό
μενον 

(6) δπως διευκολύνουν, έν τω μέτρω του δυνατού, τόν άνασχηματισμόν 
της οικογενείας του μετανάστου εργαζομένου είς τόν όποιον επετράπη 
νά έγκατασταθή έπί του εδάφους των (ενός τών Συμβαλλομένων 
Μερών) * 

(7) δπως εξασφαλίσουν είς τους ανωτέρω εργαζομένους οΐτινες ευρίσκον
ται νομίμως έπί τοϋ* εδάφους των, ΐσην προς τους ιδικούς των υπηκόους 
μεταχείρισιν προκειμένου περί προσφυγής είς τά δικαστήρια διά ζητή
ματα προβλεπόμενα ύπό τοΰ παρόντος άρθρου" 

(8) δπως εγγυηθούν είς τους ως ανωτέρω εργαζομένους, οΐτινες διαμένουν 
μονίμως έπί τοΰ εδάφους των, δτι δέν θά διαταχθή ή άπέλασίς των 
ειμή μόνον έάν καταστούν επικίνδυνοι διά τήν άσφάλειαν του Κράτους 
ή παραβαίνουν τήν δημόσιον τάξιν ή τά χρηστά ήθη' 

(9) δπως επιτρέπουν, έν τω πλαισίω τών ύπό τών νόμων οριζομένων ορίων, 
τήν μεταβίβασα/ οιουδήποτε ποσού έκ τών κερδών ή τών οικονομιών τών 
εργαζομένων μεταναστών, συμφώνως προς τάς επιθυμίας των 

(10) δπως επεκτείνουν τήν ύπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένην προ
στασίαν καί περίθαλψιν, είς τους μετανάστας εργαζομένους οΐτινες ερ
γάζονται δι' ίδικόν των λογαριασμόν, είς ην περίπτωσιν τά περί ών 
πρόκειται μέτρα είναι εφαρμόσιμα είς τήν κατηγορίαν ταύτη ν. 

ΜΕΡΟΣ III 
"Αρθρον 20 : 'Αναλαμβανόμενοι υποχρεώσεις 

1. "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν : 
(α) δπως θεωρηθή το Μέρος Ι του παρόντος Χάρτου, ως δήλωσις καθορί

ζουσα τους αντικειμενικούς σκοπούς τών οποίων τήν έπίτευξιν θέλει 
επιδιώξει διά παντός χρησίμου μέσου, συμφώνως προς τάς διατάξεις 
της εισαγωγικής παραγράφου του προαναφερθέντος μέρους' 

(β) δπως άναγνωρίση δτι δεσμεύεται ύπό πέντε, κατ' ελάχιστον δριον, έκ 
τών 'έξης επτά άρθρων του Μέρους 11 του Χάρτου, ήτοι τών ύπ* αριθ. 
1, 5, 6, 12, 13, 16 καί 19 άρθρων 

(γ) δπως αναγνώριση δτι δεσμεύεται καί ύπό προσθέτου αριθμού ήριθμη
μένων άρθρων ή παραγράφων τοΟ Μέρους 11 τοΰ Χάρτου, τά άρθρα 
ή αϊ παράγραφοι θά είναι της εκλογής του, άλλα δέον δπως ό συνολι
κός αριθμός τών άρθρων καί παραγράφων, ύπό τών οποίων δεσμεύε
ται, νά ύπερβαίνη τόν αριθμόν τών 10 ήριθμημένων άρθρων ή 45 ήριθ
μημένων παραγράφων" 
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2. Τα άρθρα ή αί παράγραφοι τά όποια θα έχουν προτιμηθή συμφώνως προς 
τάς διατάξεις των στ. (β) και (γ ) της παραγράφου υπ' αριθ. 1 τοΰ παρόντος 
άρθρου, δέον δπως κοινοποιηθούν προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοΟ Συμβουλίου 
της Ευρώπης υπό του ενδιαφερομένου Συμβαλλομένου μέρους και κατά χρό
νον καταθέσεως του οργάνου του της επικυρώσεως ή της έγκρ σεως. 

3. "Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών δύναται, ανά πάσαν μεταγενεστέ
ραν ήμερομηνίαν, νά δηλώση διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενι
κόν Γραμματέα δτι δέον νά θεωρηθη (το ένδιαφέρόμενον Μέρος) δτι δεσμεύεται 
και ύπό παντός άλλου άρθρου ή άλλης παραγράφου, έκ των ήριθμημένων, του 
Μέρους 11 του Χάρτου, τά δηοϊα δέν εΐχεν εισέτι άποδεχθή συμφώνως προς τάς 
διατάξεις της παραγράφου Ι τοΰ παρόντος άρθρου. ΑΊ μεταγενέστεροι αΰται 
υποχρεώσεις θέλουσι θεωρηθη ώς άναπόσπαστον μέρος της επικυρώσεως ή της 
εγκρίσεως και θέλουν τεθή έν ίσχύϊ την τριακοστήν ήμέραν άπό της ημερομη
νίας της κοινοποιήσεως. 

4. Ό Γενικός Γραμματεύς θέλει γνωστοποιήσει προς άπάσας τάς ύπογροαμά
σας Κυβερνήσεις καθώς και προς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γρα
φείου της Εργασίας πάσαν κοινοποίησιν ληφθεΐσαν υπ' αύτου συμφώνως προς 
τό παρόν μέρος του Χάρτου. 

5. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δέον νά διαθέτη σύστημα επιθεωρήσεως 
της εργασίας τό όποιον νά άρμόζη είς τάς συνθήκας της χώρας. 

ΜΕΡΟΣ IV 

"Αρθρον 21 : Εκθέσεις άφορώσαι τάς γενομένας άποδεκτάς διατάξεις 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον νά υποβάλλουν προς τόν Γενικόν Γραμματέα 

του Συμβουλίου της Ευρώπης και ύπό την μορφήν ήτις ήθελε καθορισθη ύπό 
της έξ Υπουργών Επιτροπής, διετή έκθεσιν άφορώσαν τήν έφαρμογήν των δια
τάξεων του Μέρους 11 του Χάρτου αί όποΐαι έγένοντο ύπ' αυτών άποδεκταί. 

"Αρθρον 22 : Εκθέσεις άφορώσαι τάς μή άποδεκτάς διατάξεις 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον δπως υποβάλλουν προς τόν Γενικόν Γραμμα

τέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά τά ενδεδειγμένα χρονικά διαστήματα 
και τη αιτήσει της έξ Υπουργών Επιτροπής, εκθέσεις άφορώσας τάς διατάξεις 
του Μέρους 11 του Χάρτου αϊτινες δέν έγένοντο ύπ' αυτών άποδεκταί κατά τόν 
χρόνον τής επικυρώσεως ή τής εγκρίσεως άλλ' ούτε και διά μεταγενέστερος 
κοινοποιήσεως. Ύπό τής έξ Υπουργών Επιτροπής θέλει καθορίζεται, κατά 
τακτ ικά χρονικά διαστήματα, περί ποίων διατάξεων θά ζητήται ή υποβολή εκ
θέσεων καθώς και ή μορφή τήν οποίαν δέον νά λάβουν αί ώς ανωτέρω εκθέσεις. 

"Αρθρον 23 : Διαβίβασις αντιγράφων 
1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δέον νά άπευθύνη αντίγραφα των εκθέ

σεων, περί ών τά άρθρα 21 και 22, προς δσας έκ των εθνικών του 'Οργανώσεων 
είναι μέλη των διεθνών 'Οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καΐ αΐτινες 
θέλουν προσκληθή, συμφώνως προς τό ύπ' άρ. 27 άρθρον, παράγραφος 2, δπως 
άντιπροσωπευθώσιν είς τάς συνεδριάσεις τής ύπεπιτροπής τής Κυβερνητικής 
Κοινωνικής Επιτροπής. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον νά διαβιβάσωσι προς τόν Γενικόν Γραμμα
τέα τάς παρατηρήσεις πού υπεβλήθησαν ύπό των εθνικών οργανώσεων επί των 
ώς ανωτέρω εκθέσεων, έάν τοιαύτη εΐναι ή επιθυμία των προαναφερθεισών ορ
γανώσεων. 

"Αρθρον 24 : Έξέτασις των εκθέσεων 
Αί προς τόν Γενικόν Γραμματέα ύποβληθεΐσαι εκθέσεις ε'ις έφαρμογήν των 

ύπ' αριθμόν 21 και 22 άρθρων θέλουσιν έξετασθή ύπό επιτροπής εμπειρογνωμό
νων προς τους οποίους θά έ'χουν ύποβληθή και αί προς τόν Γενικόν Γραμματέα 
διαβιβασθεΐσαι παρατηρήσεις, συμφώνως προς τήν παράγραφον 2 του ύπ' αριθ. 
23 άρθρου. 
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"Αρθρον 25 : Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 

1. Ή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων δέον νά άποτελήται κατ' άνώτατον δριον 
ύπό επτά μελών οΐτινες θά έχουν ύποδειχθή υπό της έξ 'Υπουργών 'Επιτροπής 
κοπτόπιν επιλογής έκ καταλόγου ονομάτων ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων άνε-
πιλήπτου τιμιότητος και ανεγνωρισμένης αρμοδιότητος έπί διεθνών κοινωνικών 
θεμάτων, και οΐτινες θά έχουν προταθή ύπό τών Συμβαλλομένων Μερών. 

2. Τά μέλη τής Επιτροπής θά διορίζωνται διά περίοδον εξ ετών, μετά δυνα-
τότητος ανανεώσεως τής εντολής. Έ ν πάση δμως περιπτώσει ή εντολή δύο έκ 
τών μελών τών υποδειχθέντων κατά τόν άρχικόν διορισμόν δέον νά λήξη κατά 
τόν τερματισμόν τετραετούς περιόδου. 

3. Άναφορικώς με τά μέλη τών οποίων ή εντολή θά λήξη κατά τόν τερματι
σμόν τής αρχικής τετραετούς περιόδου, ταύτα θά υποδειχθούν διά κλήρου ύπό 
τής έξ Υπουργών Επιτροπής ευθύς ώς ήθελε λάβει χώραν ό αρχικός διορισμός. 

4. Προκειμένου περί μέλους τής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων όνομασθέντος 
εις άντικατάστασιν έτερου μέλους τοΰ οποίου ή εντολή δεν έχει εισέτι λήξει, 
τούτο θέλει συμπληρώσει τόν ύπόλοιπον χρόνον τής εντολής τού προκατόχου του. 

"Αρθρον 26 : Συμμετοχή τής Διεθνούς 'Οργανώσεως τής Εργασίας 
Ή Διεθνής Όργάνωσις τής Εργασίας θέλει κληθή δπως υπόδειξη ένα άντι

πρόσωπον προς συμμετοχήν, ύπό συμβουλευτικήν ιδιότητα, εις τάς συσκέψεις 
τής Επιτροπής 'Εμπειρογνωμόνων. 

"Αρθρον 27 : Υποεπιτροπή τής Κυβερνητικής Κοινωνικής Επιτροπής 
1. Τόσον αί εκθέσεις τών Συμβαλλομένων Μερών δσον και τά πορίσματα τής 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων θέλουν ύποβληθή προς έξέτασιν εις μίαν Ύποε
πιτροπήν τής Κυβερνητικής Κοινωνικής 'Επιτροπής τού Συμβουλίου τής Ευ
ρώπης. 

2. Ή ώς ανωτέρω 'Υποεπιτροπή θά άποτελήται ύπό ενός αντιπροσώπου έκα
στου τών Συμβαλλομένων Μερών. ΑΟτη θέλει καλέσει δύο διεθνείς οργανώ
σεις εργοδοτών και δύο διεθνείς οργανώσεις εργαζομένων, κατ' άνώτατον δριον, 
δπως αποστείλουν παρατηρητάς, ύπό συμβουλευτικήν Ιδιότητα, εις τάς συνε
δριάσεις της. Επιπροσθέτως, δύναται (ή υποεπιτροπή) νά καλέση εις συμβού
λιον δύο, κατ* άνώτατον δριον, αντιπροσώπους μή κυβερνητικών διεθνών οργα
νώσεων αΐτινες χαίρουν συμβουλευτικής ιδιότητος παρά τω Συμβουλίω τής 
Ευρώπης έπί θεμάτων έπί τών οποίων είναι δλως ιδιαιτέρως αρμόδιοι, ώς πα
ραδείγματος χάριν τής κοινωνικής ευημερίας κα ι τής οικονομικής και κοινωνι
κής προστασίας τής οίκονομίας. 

Ή Υποεπιτροπή δέον νά ύποβάλη προς τήν έξ 'Υπουργών 'Επιτροπήν μίαν 
έκθεσιν περιέχουσαν τά πορίσματα της και ε'ις τήν οποίαν θά επισυνάπτεται και 
ή έκθεσις τής Επιτροπής 'Εμπειρογνωμόνων. 

"Αρθρον 28 : Συμβουλευτική Συνέλευσις 

Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης δέον νά διαβίβαση 
προς τήν Συμβουλευτικήν Συνέλευσιν τά πορίσματα τής 'Επιτροπής Εμπειρο
γνωμόνων. Ή Συμβουλευτική Συνέλευσις θά γνωρίση προς τήν έξ Υπουργών 
Έπιτροπήν τάς απόψεις της έπί τών πορισμάτων τούτων. 

"Αρθρον 29 : 'Επιτροπή έξ Υπουργών 

Υπό τήν προϋπόθεσιν πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών εχόντων δικαίωμα 
συνεδριάσεως μελών και έπί τη βάσει τής εκθέσεως τής Υποεπιτροπής ή έξ 
Υπουργών Επιτροπή, κατόπιν προηγουμένης συσκέψεως μετά τής Συμβου
λευτικής Συνελεύσεως, δύναται νά άπευθύνη πάσαν απαιτουμένη ν σύστασιν 
προς έκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών. 
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ΜΕΡΟΣ' V 
"Αρθρον 30 : 'Αθετήσεις εν περιπτώσει πολέμου ή δημοσίου κινδύνου 

Ι. Εις περίπτωσιν πολέμου ή εις άλλας περιπτώσεις δημοσίου κινδύνου άπει
λοΰντος την υπαρξιν του1 έθνους, οιονδήποτε έκ των Συμβαλλομένων Μερών 
δύναται νά λάβη μέτρα δια των οποίων θά αθετούνται αϊ υπό τοΰ παρόντος 
Χάρτου προβλεπόμενοι υποχρεώσεις άλλα μόνον έν τω υπό της επικρατούσης 
καταστάσεως άπαιτουμένω μέτρω καΐ ύπό τον δρον δτι τά μέτρα ταΰτα δεν θά 
αντίκεινται προς τάς άλλας έκ του διεθνούς δικαίου απορρέουσας υποχρεώσεις. 

2. Οιονδήποτε έκ τών Συμβαλλομένων Μερών το όποιον θά έχη ασκήσει το 
ως ανωτέρω δικαίωμα άθετήσεως, δέον δπως, εντός λογικής προθεσμίας, τή
ρηση πλήρως ένήμερον τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
περί τών ληφθέντων μέτρων και τών τιροκαλεσάντων αιτίων. Δέον ωσαύτως 
δπως γνωρίση προς τον Γενικόν Γραμματέα τήν ήμερομηνίαν λήξεως της ισχύος 
τών ώς ανωτέρω μέτρων και επαναφοράς της ισχύος και εφαρμογής τών δια
τάξεων τοΰ Χάρτου τάς δτιοίας έχει άποδεχθή. 

3. Ό Γενικός Γραμματεύς δέον νά τηρή ενήμερα τά έτερα Συμβαλλόμενα 
Μέρη περί τών ανακοινώσεων τών ληφθεισών συμφώνως προς τήν παράγραφον 
2 τοϋ παρόντος άρθρου. 

"Αρθρον 31 : Περιορισμοί 
Τόσον τά ύπό του Μέρους Ι εξαγγελλόμενα δικαιώματα και άρχαί, δταν 

τεθούν πραγματικώς είς έφαρμογήν, όσον και ή πραγματική άσκησις τών ανω
τέρω δικαιωμάτων, δυνάμει του Μέρους II, δέν δύνανται νά καταστούν αντι
κείμενα απαγορεύσεων ή περιορισμών μη ειδικώς προβλεπομένων ύπό τών Με
ρών Ι και II, εξαιρέσει τών ύπό τών νόμων οριζομένων και απαραιτήτων είς 
μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν διά τήν έξασφάλισιν του σεβασμοΟ τών δικαιω
μάτων και ελευθεριών τών ανθρώπων ή προς προστασίαν της δημοσίας τάξεως, 
της εθνικής ασφαλείας, της δημοσίας υγείας και τών χρηστών ηθών. 

2. Οι δυνάμει του παρόντος Χάρτου έπιφερόμενοι περιορισμοί είς τά ύπό τοΰ 
Χάρτου τούτου αναγνωριζόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις, δέν δύνανται νά 
τεθούν είς έφαρμογήν ειμή μόνον διά τους ειδικώς προβλεπόμενους σκοπούς. 

"Αρθρον 32 : Σχέσεις μεταξύ τοΰ Χάρτου και τοΰ εσωτερικού δικαίου 
τών διεθνών συμφωνιών 

Αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος Χάρτου ουδόλως θίγουν τάς διατάξεις του εσω
τερικού δικαίου και τών διμερών ή πολυμερών συνθηκών, συμβάσεων ή συμφω
νιών αϊτινες έχουν ήδη τεθή έν ίσχύϊ ή πρόκειται νά τεθοΰν έν ίσχύϊ καΐ αΐτινες 
τυγχάνουν εύνοϊκώτεραι διά τά προστατευόμενα πρόσωπα. 

"Αρθρον 33 : θέσεις είς ένέργειαν μέσω συλλογικών συμβάσεων 
1. Προκειμένου περί τών Κρατών Μελών είς τά όποια αϊ διατάξεις τών παρα

γράφων 1, 2, 3, 4 και 5 τοΰ άρθρου 2, τών παραγράφων 2, 6 και 7 τοΰ άρθρου 
7, και τών παραγράφων 1, 2, 3 και 4 τοΰ άρθρου 10 τοΰ Μέρους 11 τοΰ παρόν
τος Χάρτου, κανονικώς εχόντων τών πραγμάτων υπάρχουν είς συμβάσεις συνα
φθείσας μεταξύ εργοδοτών ή οργανώσεων εργοδοτών και οργανώσεων εργα
ζομένων, ή αϊ όποΐαι κανονικώς τίθενται είς ένέργειαν δι' άλλου μέσου και 
ουχί διά της νομικής όδοΰ, τά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά αναλάβουν 
τάς αντιστοιχούσας υποχρεώσεις, και αϊ υποχρεώσεις αύται θέλουν θεωρηθή 
ώς έκπληρωθεΐσαι καθ' δν χρόνον αϊ ώς ανωτέρω διατάξεις θά έχουν τεθη είς 
έφαρμογήν και θά καλύπτουν τό κατά πολύ μεγαλύτερον μέρος τοΰ συνόλου 
τών ενδιαφερομένων εργαζομένων είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων ή δι' άλλων 
μέσων. 

2. Προκειμένου περί τών Κρατών Μελών είς τά όποια αϊ ώς ανωτέρω διατά
ξεις υπάγονται κανονικώς είς τήν νομοθεσίαν, τά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται 
ωσαύτως νά αναλάβουν τάς αντιστοιχούσας υποχρεώσεις, και αϊ υποχρεώσεις 



707 

αδται θέλουν θεωρηθή ως έκπληρωθεΐσαι καθ' δν χρόνον αί ανωτέρω διατάξεις 
θά έφαρμόζωνται δια Νόμου και θα καλύπτουν τό κατά πολύ μεγαλύτερον μέρος 
του συνόλου των ενδιαφερομένων εργαζομένων. 

"Αρθρον 34 : 'Εδαφική εφαρμογή 
Ό παρών Χάρτης δέον να τεθή εις έφαρμογήν έπί του μητροπολιτικού εδά

φους έκαστου Συμβαλλομένου Μέρους. Οιαδήποτε ύπογράψασα Κυβέρνησις 
δύναται, τόσον κατά τον χρόνον της υπογραφής δσον και κατά τον χρόνον της 
καταθέσεως του οργάνου της επικυρώσεως ή της εγκρίσεως νά διευκρίνιση προς 
τούτοις ποιον έδαφος δέον να θεωρηθή ώς τό μητροπολιτικόν έδαφος της. 

2. Οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, τόσον κατά τόν χρόνον της 
επικυρώσεως ή της εγκρίσεως τοΰ παρόντος Χάρτου, δσον και καθ' οιονδήποτε 
άλλον χρόνον μεταγενεστέρως, νά δήλωση διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης 
προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, δτι ό Χάρτης, είτε 
εν δλω ή έν μέρει, θέλει Ισχύσει και προκειμένου περί του ενός ή περισσοτέρων 
εκ των μη μητροπολιτικών του εδαφών άτινα ύπέδειξεν εις τήν προαναφερθεΐσαν 
δήλωσιν και των οποίων εξασφαλίζει τάς διεθνείς σχέσεις ή διά τά όποια είναι 
ύπεύθυνον έπί του διεθνούς πεδίου. Είς τήν δήλωσιν ταύτην δέον νά καθορι
σθούν τά άρθρα και αί παράγραφοι του Μέρους 11 του Χάρτου τά ύπ* αυτού 
(του Συμβαλλομένου Μέρους) γενόμενα αποδεκτά και δεσμευτικά δσον άφορα 
τά είς τήν δήλωσιν ταύτην υποδειχθέντα εδάφη. 

3. Ό Χάρτης θέλει ισχύει έπί του εδάφους ή των εδαφών των υποδειχθέντων 
υπό της δηλώσεως περί ής ή προηγουμένη παράγραφος, άπό της τριακοστής 
ημέρας μετά τήν ήμερομηνίαν της λήψεως υπό του Γενικού Γραμματέως της 
κοινοποιήσεως της προαναφερθείσης δηλώσεως. 

4. Οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά πάντα μεταγενέστερον 
χρόνον, νά δηλώση, διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμ
ματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, δτι προκειμένου περί ενός ή περισσοτέρων 
έκ των εδαφών έπί τών όποιων ισχύει ό Χάρτης δυνάμει της παραγράφου 2 τοΰ 
παρόντος άρθρου, δτι αποδέχεται ώς ύποχρεωτικήν τήν έφαρμογήν παντός 
ήριθμημένου άρθρου ή ήριθμημένης παραγράφου μή εισέτι αποδεκτών ύπ* αυτού 
δσον άφορα τό ώς ανωτέρω Ιδαφος ή τά εδάφη ταύτα. Αί ώς ανωτέρω μετα
γενέστεραι υποχρεώσεις θέλουσι θεωρηθή ώς άναπόσπαστον μέρος της αρχικής 
δηλώσεως περί του προκειμένου εδάφους και θέλουσιν ισχύσει έξ ίσου άπό της 
τριακοστής ημέρας μετά τήν ήμερομηνίαν της κοινοποιήσεως. 

5. Ό Γενικός Γραμματεύς θέλει ανακοινώσει προς τάς άλλας ύπογραψάσας 
Κυβερνήσεις καθώς και προς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου 
της Εργασίας, πασαν κοινοποίησιν διαβιβασθεισαν προς αυτόν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. 

"Αρθρον 35 : Υπογραφή, έπικύρωσις, εναρξις ισχύος 
1. Ό παρών Χάρτης εΐναι ανοικτός εις τήν ύπογραφήν τών Μελών τοΟ Συμ

βουλίου της Ευρώπης. Δέον δέ δπως έπικυρωθή ή έγκριθή. Τά όργανα της 
επικυρώσεως ή της εγκρίσεως θέλουν κατατεθή παρά τω Γενικώ* Γραμματεί. 

2. Ό παρών Χάρτης θέλει τεθή έν ίσχύϊ τήν τριακοστήν ήμέραν με τήν ήμερο
μηνίαν της καταθέσεως του πέμπτου οργάνου της επικυρώσεως ή της εγκρίσεως. 

3. Προκειμένου περί ύπογράψαντος δστις θέλει επικυρώσει τούτον μεταγενε
στέρως, ό Χάρτης θά τεθή έν ίσχύϊ τήν τριακοστήν ήμέραν μετά τήν ήμερομηνίαν 
καταθέσεως του οργάνου του της επικυρώσεως ή εγκρίσεως. 

4. Ό Γενικός Γραμματεύς θέλει κοινοποιήσει προς άπαντα τά Μέλη του Συμ
βουλίου τής Ευρώπης καθώς και προς τόν Γενικόν Διευθυντήν τοΟ Διεθνούς 
Γραφείου τής Εργασίας, τήν εναρξιν τής Ισχύος του Χάρτου και τά. ονόματα 
τών άλλων Συμβαλλομένων Μερών, άτινα θά Μχουν επικυρώσει ή εγκρίνει τούτο 
καθώς και τήν κατάθεσιν παντός οργάνου επικυρώσεως ή εγκρίσεως λαβούσης 
χώραν μεταγενεστέρως. 
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"Αρθρον 36 : Τροποποιήσεις 
Οιονδήποτε Μέλος τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης δύναται νά προτείνη τρο

ποποιήσεις εις τόν παρόντα Χάρτην μέσω ανακοινώσεως απευθυνόμενης προς 
τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς 
θέλει διαβιβάσει προς τα άλλα Μέλη τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης τάς ώς 
ανωτέρω προταθείσας τροποποιήσεις αϊτινες θά εξετασθούν ύπό της έξ Υπουρ
γών Επιτροπής και θά υποβληθούν εις τήν κρίσιν της Συμβουλευτικής Συνε
λεύσεως. Πάσα εγκριθείσα ύπό της έξ Υπουργών 'Επιτροπής τροποποίησις θά 
τεθή έν Ίσχύϊ τήν τριακοστήν ήμέραν μετά τόν χρόνον κατά τόν όποιον άπαντα 
τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά έχουν γνωρίσει προς τόν Γενικόν Γραμματέα δτι 
αποδέχονται ταύτην. Ό Γενικός Γραμματεύς θέλει κοινοποιήσει προς άπαντα 
τά Κράτη Μέλη τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και προς τόν Γενικόν 
Διευθυντήν του Διεθνοΰς Γραφείου της Εργασίας, τήν έναρξιν της ισχύος των 
ώς ανωτέρω τροποποιήσεων. 

"Αρθρον 37 : Καταγγελία 
1. Ουδέν έκ των Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά προβή εις καταγγελίαν 

τοΰ παρόντος Χάρτου προ της εκπνοής πενταετούς περιόδου αρχομένης άπό 
της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος τοΰ Χάρτου έπί τοΰ εδάφους τοΰ ενδια
φερομένου Μέρους, ή κατά τήν λήξιν πάσης άλλης μεταγενεστέρας περιόδου 
δύο ετών, και έν πάση περιπτώσει μόνον κατόπιν προειδοποιήσεως παρεχούσης 
έξάμηνον προθεσμίαν και κοινοποιηθείσης προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοΰ 
Συμβουλίου της Ευρώπης, δστις θέλει ενημερώσει σχετικώς τά έτερα Συμβαλ
λόμενα Μέρη καθώς και τόν Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνοΰς Γραφείου της 
Εργασίας. Ή ώς ανωτέρω καταγγελία δέν έχει έπίδρασιν έπί της ισχύος τοΰ 
Χάρτου έναντι των άλλων Συμβαλλομένων Μερών, ύπό τήν έπιφύλαξιν οτι !δ' 
αριθμός τούτων θά ανέρχεται κατ5 ελάχιστον δριον εις πέντε. 

2. Οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, βάσει των ύπό της προηγου
μένης παραγράφου προβλεπομένων διατάξεων, νά καταγγείλτ) οιονδήποτε άρ
θρον ή οιανδήποτε παράγραφον τοΰ Μέρους 11 τοΰ Χάρτου τό όποιον εΐχεν 
άποδεχθή, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι ό αριθμός των άρ&ρων f\ παραγράφων ύπό 
των οποίων δεσμεύεται τό Συμβαλλόμενον Μέρος τοΰτο θά ανέρχεται, κατ' 
ελάχιστον δριον, είς 10 προκειμένου περί άρθρων και είς 45 προκειμένου περί 
παραγράφων, και δτι εις τόν αριθμόν τοΰτον των άρθρων ή παραγράφων θά 
συμπεριλαμβάνωνται πάντοτε τά άρθρα τά επιλεγέντα ύπό τοΰ Συμβαλλομένου 
τούτου Μέρους μεταξύ εκείνων περί ων γίνεται ειδική μνεία ε'ις τό άρθρον 20, 
παράγραφος 1, υποπαράγραφος (β). 

Οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά καταγγείλτ] τόν παρόντα 
Χάρτην f\ οιονδήποτε άρθρον ή οιανδήποτε παράγραφον τοΰ Μέρους 11 τοΰ 
Χάρτου, ύπό τους δρους τους προβλεπόμενους ύπό της παραγράφου 1 τοΰ πα
ρόντος άρθρου, προκειμένου περί παντός εδάφους έπί τοΰ οποίου 'ισχύει ό Χάρτης 
δυνάμει δηλώσεως γενομένης συμφώνως προς τήν ύπ' αριθ. 2 παράγραφον τοΰ 
άρθρου 34. 

"Αρθρον 38 : Παράρτημα 
Τό Παράρτημα τοΰ παρόντος Χάρτου αποτελεί άναπόσπαστον μέρος τούτου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ 

Σημασία και έκτασις τοΰ Κοινωνικού Χάρτου δσον άφορα τά προστατευόμενα 
πρόσωπα : 

1. Ύπό τήν έπιφύλαξιν των διατάξεων τοΰ άρθρου 12, παράγραφος 4 και τοΰ 
άρθρου 13, παράγραφος 4, είς τά πρόσωπα περί ών τά άρθρα άπό 1 έως 17 δέν 
συμπεριλαμβάνονται οι αλλοδαποί οΐτινες δέν είναι υπήκοοι τών έτερων Συμ
βαλλομένων Μερών νομίμως και μονίμως διαμένοντες και εργαζόμενοι έπί τοΰ 
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εδάφους του ενδιαφερομένου Συμβαλλομένου Μέρους και ύττό την προϋπόθεσιν 
δτι τά προαναφερθέντα άρθρα θέλουν έρμηνευθή ύπό τό φως των διατάξεων 
άς προβλέπουν τά υπ* αριθ. 18 καΐ 19 άρθρα. 

Ή ώς ανωτέρω διδομένη ερμηνεία δέν αποκλείει την ύφ' οιουδήποτε έκ των 
Συμβαλλομένων Μερών έπέκτασιν αναλόγων δικαιωμάτων προς άλλας κατη
γορίας προσώπων. 

"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δέον νά παράσχη προς τους πρόσφυγας, 
οΐτινες απαντούν εις τον όρισμόν ώς καθορίζεται ούτος ύπό της Συμβάσεως 
της Γενεύης (28ης Ιουλίου 1951), της άφορώσης τήν κατάστασιν (status) τών 
προσφύγων, και οΐτινες διαμένουν μονίμως έπί του εδάφους του, μεταχείρισιν 
κατά τό δυνατόν πλέον εύνοϊκήν και έν πάση περιπτώσει δσον εύνοΐκήν άνέ
λαβον τήν ύποχρέωσιν νά εξασφαλίσουν δυνάμει της Συμβάσεως τοΰ 1951, 
και καθώς και πάσης άλλης διεθνούς συμφωνίας υφισταμένης και εφαρμοστέας 
προκειμένου περί τών ώς ανωτέρω προσφύγων. 

ΜΕΡΟΣ 1 ΜΕΡΟΣ II 
και 

Παράγραφος 18 "Αρθρον 18, παράγραφος 1 
Εξυπακούεται δτι αϊ διατάξεις αύται δέν αφορούν τήν εΐσοδον εις τό έδαφος 

τών Συμβαλλομένων Μερών και δτι ουδόλως θίγουν τάς διατάξεις της 
Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εγκαταστάσεως (CONVENTION EUROPEENNE 
D'ETABLISSEMENT) ήτις υπεγράφη έν Παρισίοις τήν 13ην Δεκεμβρίου 1955. 

ΜΕΡΟΣ II . 
"Αρθρον Ιον, παράγραφος 2 : 

Εις τήν διάταξιν ταύτην δέν πρέπει νά δοθή ή ίρμτ\νεία δτι δι' αυτής είτε απο
κλείονται ή εγκρίνονται οί δροι και τά συστήματα της συνδικαλιστικής ασφα
λείας. 

"Αρθρον 4, παράγραφος 4 : 
Ή διάταξις αΟτη δέον νά ερμηνεύεται είς τρόπον ώστε νά μή αποκλείεται 

ή άμεσος άπόλυσις είς περίπτωσιν σοβαρού παραπτώματος. 

"Αρθρον 4, παράγραφος 5 : 
Εξυπακούεται δτι iv Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά άναλάβη τήν ύπό 

της παραγράφου ταύτης άπαιτουμένην ύποχρέωσιν καθ' ην περίπτωσιν αϊ κρα
τήσεις έπί τών μισθών και ημερομισθίων απαγορεύονται, δσον άφορα τό μεγα
λύτερον μέρος τών εργαζομένων, εί'τε διά του Νόμου, είτε διά τών συλλογικών 
συμβάσεων ή τών διαιτητικών αποφάσεων. Εξαιρέσεις θά αποτελούν τά πρό
σωπα περί τών οποίων δέν προβλέπουν τά ώς ανωτέρω όργανα. 

"Αρθρον 6, παράγραφος 4 : 
Συνυπακούεται δτι Μκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, είς δ,τι άφορα 

αυτό, νά ρυθμίση διά Νόμων τά περί ασκήσεως του δικαιώματος απεργίας, ύπό 
τήν προϋπόθεσιν δτι πάς άλλος ενδεχόμενος περιορισμός του δικαιώματος τούτου 
θά δύναται νά δικαιολογηθή βάσει τοΰ άρθρου 31. 

"Αρθρον 7, παράγραφος 8 : 
Σ υνυπακούεται δτι εν Συμβαλλόμενον Μέρος θά θεωρηθή ώς εκπληρώσαν 

τήν ύπό της παραγράφου ταύτης άπαιτουμένην ύποχρέωσιν, δταν συμμορφωθή 
είς τό πνεύμα της υποχρεώσεως ταύτης ήτοι θά προβλέπεται ύπό της νομοθε
σίας του δτι τό μέγα μέρος τών ηλικίας 18 ετών ανηλίκων δέν θά άπασχολήται 
είς νυκτερινάς εργασίας. 
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"Αρθρον 12, παράγραφος 4 : 
Αί λέξεις «και μέ τήν έπιφύλαξιν των into τών προαναφερθεισών συμφωνιών 

προβλεπομένων δρων» αί αναγραφόμενοι είς τήν είσαγωγήν της παραγράφου 
ταύτης δέον νά θεωρηθούν δτι σημαίνουν δτι, δσον άφορα τάς παροχάς τάς 
ύφισταμένας ανεξαρτήτως τοΟ συστήματος συνεισφορών, εν Συμβαλλόμενον 
Μέρος δύναται νά απαίτηση τήν συμπλήρωσιν προκαθορισμένης περιόδου δια
μονής προς άπόκτησιν του δικαιώματος τοιούτων παροχών ύπό τών υπηκόων 
τών άλλων Συμβαλλομένων Μερών. 

"Αρθρον 13, παράγραφος 4 : 
Αί Κυβερνήσεις αϊτινες δεν αποτελούν Μέρη της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως 

περί Κοινωνικής και Ι α τρ ι κής Προνοίας, δύνανται νά έπικυρώσωσι τόν Κοινω
νικόν Χάρτην δσον άφορα τήν ανωτέρω παράγραφον, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι 
θά εξασφαλίσουν εις τους υπηκόους τών άλλων Συμβαλλομένων Μερών μετα
χείρισιν σύμφωνον προς τάς διατάξεις τής προαναφερθείσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 19, παράγραφος 6 : 
Προς τόν σκοπόν τής εφαρμογής τής παρούσης διατάξεως, ό ορισμός «οικο

γένεια του μετανάστου εργαζομένου» δέον νά έρμηνευθή ώς περιλαμβάνων 
απαραιτήτως τήν σύζυγον του εργαζομένου και τά ηλικίας κάτω τών 21 ετών 
τέκνα του, τών οποίων εξασφαλίζει τήν συντήρησιν. 

Μ Ε Ρ Ο Σ I I I 

Συνυπακούεται δτι ό Χάρτης περιλαμβάνει νομικάς υποχρεώσεις διεθνούς 
χαρακτήρος τών οποίων ή εφαρμογή υπόκειται εις μόνον τόν ύπό του Μέρους 
IV προβλεπόμενον ελεγχον. 

"Αρθρον 20, παράγραφος 1 : 
Συνυπακούεται δτι είς τάς «ήριθμημένας παραγράφους» περιλαμβάνονται 

και τά άρθρα τά περιέχοντα μίαν μόνον παράγραφον. 

ΜΕΡΟΣ IV 
"Αρθρον 30 : 

ΟΙ ορισμοί «έν περιπτώσει πολέμου ή έν περιπτώσει άλλου δημοσίου κινδύ
νου» δέον νά ερμηνευθούν είς τρόπον ώστε δι ' αυτών νά καλύπτεται κα ι ή περί
πτωσις α π ε ι λ ή ς . 


