
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ' 'Αρ. 786 της 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ό περί της Συμβάσεως κατά της Διακρίσεως είς τήν Παιδείαν και του 
Πρωτοκόλλου περί Συστάσεως Επιτροπής Συνδιαλλαγής και Καλών Υπη
ρεσιών, ήτις θά ύπέχη τήν ευθύνη ν τοΟ Διακανονισμού τών Διαφορών, αΐτινες 
ήθελον άναφυή μεταξύ τών Κρατών Μερών τής Συμβάσεως κατά τής Διακρί
σεως είς τήν Παιδείαν (Κυρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται διά δημοσιεύ
σεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 18 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΚΑΤΑ ΤΗΣ Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ω Σ 
Ε Ι Σ ΤΗΝ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ν ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥ

Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Η Τ Ι Σ ΘΑ ΥΠΕΧΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ ΤΟΥ ΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Α Ι Τ Ι Ν Ε Σ ΗΘΕΛΟΝ ΑΝΑ

ΦΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΡΩΝ Τ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Ι Σ ΤΗΝ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ν . 

Επειδή τήν 17ην Ιουλ ίου 1969, τό Ύπουργικόν Συμβούλιόν διά Προοίμιον. 
τής ύπ* άρ. 8913 αποφάσεως του ενέκρινε τήν προσχώρησιν τής Κύ
πρου είς τήν Σύμβασιν κατά τής Διακρίσεως εις τήν Παιδείαν και 
είς τό Πρωτόκολλον περί Συστάσεως Επιτροπής Συνδιαλλαγής και 
Καλών Υπηρεσιών ήτις θά ύπέχη τή ν Εύθύνην του Διακανονισμού 
τών Διαφορών αΐτινες ήθελον άναφυή μεταξύ των Κρατών Μερών 
τής Συμβάσεως κατά τής Διακρίσεως είς τήν Παιδείαν. 

Διά ταύτα, ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Συμβάσεως κατά Σ^οπ^ός 
τής Διακρίσεως είς τήν Παιδείαν και του* Πρωτοκόλλου περί Συστά τ(\ος. 
σεως "Επιτροπής Συνδιαλλαγής και Καλών 'Υπηρεσιών ήτις θά ύπέ
χη τήν Εύθύνην τοΰ Διακανονισμού τών Διαφορών αΐτινες ήθελον 
άναφυή μεταξύ τών Κρατών Μερών τής Συμβάσεως κατά τής Δια
κρίσεως είς τήν Παιδείαν (Κυρωτικός) Νόμος του 1970. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη, διά Ερμηνεία. 
φόρος έννοια : «Πρωτόκολλον» σημαίνει τό Πρωτόκολλον περί Συ
στάσεως Επιτροπής Συνδιαλλαγής και Καλών 'Υπηρεσιών ήτις θά 
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ύπέχη την εύθύνην τοΰ δ ιακανον ισμού των Διαφορών αΐτ ινες ήθελον 
άναφυή με ταξύ των Κρατών Μερών της Συμβάσεως κ α τ ά της Δ ι α 
κρίσεως ε ις την Παιδε ίαν ε ίς δ ή προσχώρησις της Κύπρου ενεκρίθη 
υπό του Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ την 17ην Ι ο υ λ ί ο υ 1969, δ ι ά της 
ύπ' άρ. 8913 αποφάσεως τούτου. 

Σύμβασις> σημαίνε ι τήν Σύμβασ ιν κ α τ ά της Δ ιακρ ίσεως ε ίς την 
Παιδε ίαν είς ή ν ή προσχώρήσις της Κύπρου ενεκρίθη υπό τοΰ 'Υπουρ

γ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τήν 17ην Ιουλίου 1969, δ ιά της υπ' άρ. 8913 απο

φάσεως τούτου. 

κύρωσιςιης 3 . Ή Σ ύ μ β α σ ί ς κ α ι τό Πρωτόκολλον, τ α κε ίμενα των οποίων έκτ ί 

ΣυμβΛοεως θεντα ι εις τόν έπισυνημμένον Πίνακα , δ ιά του παρόντος Νόμου κυ

ιίρωτοκόλλου ρ ο υ ν τ α ι . 
I'livnf. 

Π Ι Ν Α Ξ 

( "Αρθρον 3) 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ 

Κ Α Τ Α Τ Η Σ Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ν 

Ή Γεν ική Σ.υνέλευσις της 'Οργανώσεως των Η ν ω μ έ ν ω ν 'Εθνών δ ι ά τήν Έ κ 

παίδευσιν, την Έπιστήμην κ α ι τήν Μόρφωσιν, συνελθουσα έν Παρισ ίο ις , άπό 
της 14r\o, Νοεμβρίου μέχρ ι της 15ης Δεκεμβρ ίου 1960 ε ίς τήν ένδεκάτην αυτής 
σύνοδον, 

Φέρουσα έν νώ δτ ι ή Παγκόσμ ιος Δ ι α κ ή ρ υ ξ ι ς των Δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν τοΰ 'Ανθρώ

που έπιβεβαιο ΐ τήν αρχήν της μή δ ιακρ ίσεως καΐ δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι τ ό δ ι κ α ί ω μ α 
παντός προσώπου ε ίς τήν παιδε ίαν, 

Φρονούσα δτ ι ή δ ιάκρ ισ ις είς τήν παιδε ίαν συνιστά παραβ ίασ ιν τών έν τη 
Δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ι ταύτη ε ξ α γ γ ε λ λ ό μ ε ν ω ν δ ικα ιωμάτων , 

Φρονούσα δτ ι , δυνάμε ι τών δρων τοΰ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ αυτής Χάρτου , ή Ό ρ γ ά 

νωσις τών Ηνωμένων 'Εθνών δ ι ά τήν Έκπα ίδευσ ιν , τήν Έ π ι σ τ ή μ η ν κ α ι τήν 
Μόρφωσιν, έχε ι ώς σκοπόν τήν καθιέρωσιν συνεργασ ίας μ ε τ α ξ ύ τών Ε θ ν ώ ν 
επί τω τ έ λ ε ι δπως έπιτευχθή δ ι ' απαντάς παγκόσμ ιος σεβασμός δ ι ά τ ά ανθρώ

πινα δ ι κ α ι ώ μ α τ α κ α ι ΐ σα ι ε ύ κ α ι ρ ί α ι είς τήν παιδε ίαν , 

Ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ σ α συνεπώς δτ ι ή Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς τών 'Ηνωμένων 'Εθνών δ ι ά τήν 
Έκπα ίδευσ ιν , τήν Έπιστήμην κ α ι τήν Μόρφωσιν, κ α ί τ ο ι σεβόμενη τήν ποικ ι 

λ ί α ν τών εθν ικών εκπα ιδευτ ι κών συστημάτων, υπέχε ι καθήκον δπως ουχί μόνον 
απάλε ιψη πασαν μορφήν δ ιακρ ίσεως είς τήν παιδε ίαν , ά λ λ α προς τούτο ις προα

γ ά γ η ΐσας ε υ κ α ι ρ ί α ς καΐ ΐσην μεταχε ίρ ισ ιν δι* απαντάς ε ι ς τήν παιδε ίαν , 

"Εχουσα έμπροσθεν αυτής προτάσε ις άφορώσας ε ίς τ ά ς διαφόρους επόψεις 
της δ ιακρ ίσεως ε ίς τήν παιδε ίαν, αΐτ ινες προτάσε ις συνιστώσι τ ό θέμα 17.1.4 
της ημερησ ίας δ ι α τ ά ξ ε ω ς της συνόδου, 

Ά π ο φ α σ ί σ α σ α ε ίς τήν δεκάτην αυτής σύνοδον δπως τ ό θ έ μ α τοΰτο κ α τ α σ τ ή 
τό άντ ικε ίμενον διεθνούς συμβάσεως, προς τούτο ις δέ κα ΐ συστάσεων προς τ ά 
Κράτη Μ έ λ η , 

Υιοθετε ί τήν παροΰσαν Σ ύ μ β α σ ι ν τη δ ε κ ά τ η τ ε τ ά ρ τ η ήμέρςχ τοΰ μηνός Δε

κεμβρ ίου 1960. 

. Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 1 
1 . Έ ν τ ή έννοια τής παρούσης Συμβάσεως ό δρος «διάκρ ισ ις» περ ιλαμβάνε ι 

πάσαν δ ιάκρ ισ ιν , άποκλε ισμόν, περιορισμόν ή προτ ίμησιν ήτ ι ς , έδραζομένη επί 
τής φυλής, τοΰ χρώματος , τοΰ φύλου, τής γλώσσης, τής θρησκε ίας , τών πολι 

τ ι κ ώ ν ή έτερων πεποιθήσεων, τής εθνικής ή κο ινων ικής προελεύσεως, τής ο ίκο 
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νομικής καταστάσεως ή τής γεννήσεως, αποσκοπεί είς τήν αναίρεσα/ ή τήν 
παράβλαψα/ τής αρχής της ίσης μεταχειρίσεως είς τήν παιδείαν ή επάγεται 
ταυτην καΐ είδικώτερον αποσκοπεί ή επάγεται : 

(α) τήν άποστέρησιν οίουδήποτε προσώπου ή ομάδος προσώπων της δυνα
τότητος δπως έκπαιδευθή ύφ' οίανδήποτε μορφήν ή είς οίονδήποτε έπί
πεδον' 

(β) τόν περιορισμόν οίουδήποτε προσώπου ή ομάδος προσώπων είς έκπαί
δευσιν κατωτέρου επιπέδου" 

(γ) τηρουμένων των διατάξεων τοΟ άρθρου 2 τής παρούσης Συμβάσεως, 
τήν καθίδρυσιν ή διατήρησιν χωριστών εκπαιδευτικών συστημάτων ή 
ιδρυμάτων δια πρόσωπα ή ομάδας προσώπων' ή 

(δ) τήν έπιβολήν, έφ' οίουδήποτε προσώπου ή ομάδος προσώπων, ορών, 
οΐτινες άπάδουσι προς τήν άξιοπρέπειαν του άνθρωπου. 

2. Έ ν τη έννοία τής παρούσης Συμβάσεως ό δρος «παιδεία» άφορςκ είς απαν
τάς τους τύπους καϊ άπαντα τά επίπεδα παιδείας, περιλαμβάνει δέ τήν δυνα
τότητα εκπαιδεύσεως, το έπίπεδον καϊ τήν ποιότητα της εκπαιδεύσεως ώς και 
τους δρους, ύφ' οΟς αυτή παρέχεται. 

ΑΡΘΡΟΝ 2 
Έν αΐς περιπτώσεσιν επιτρέπονται έν οίωδήποτε Κράτει, αί ακόλουθοι κατα

στάσεις δέν λογίζονται ώς συνιστώσαι διάκρισιν έν τη έννοία του άρθρου 1 τής 
παρούσης Συμβάσεως : 

(α) ή καθίδρυσις ή διατήρησις χωριστών εκπαιδευτικών συστημάτων ή 
ιδρυμάτων δια μαθητάς διαφορετικών φύλων, έφ* δσον τά τοιαύτα συ
στήματα ή ιδρύματα προσφέρωσιν ΐσην δυνατότητα προς εκπαίδευσα/, 
παρέχωσι διδακτικόν προσωπικόν μέ προσόντα του αύτου επιπέδου, 

• σχολικά κτίρια και έξοπλισμόν ποιοτικώς ταυτόσημα, προς τούτοις δέ 
παρέχωσι τήν δυνατότητα δπως οί μαθηταί τούτων άκολουθήσωσι τάς 
αύτάς ή Ισοδυνάμους σπουδάς' 

((3) ή καθίδρυσις ή διατήρησις, διά θρησκευτικούς ή γλωσσικούς λόγους, 
χωριστών εκπαιδευτικών συστημάτων ή ιδρυμάτων, προσφερόντων έκ
παίδευσιν σύμφωνον προς τήν έπιθυμίαν τών γονέων ή τών νομίμων 
κηδεμόνων τών μαθητών, έφ' δσον ή συμμετοχή είς τά τοιαύτα συστή
ματα ή ή φοίτησις είς τά τοιαύτα Ιδρύματα είναι προαιρετική, ή δέ 
παρεχομένη έν αύτοϊς έκπαίδευσις συνάδει προς τά επίπεδα, ατινα 
αί άρμόδιαι άρχαί ήθελον καθορίσει ή εγκρίνει, ίδια δι* έκπαίδευσιν 
τής αυτής βαθμίδος" 

(γ) ή καθίδρυσις ή διατήρησις Ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έφ' 
δσον σκοπός τών τοιούτων Ιδρυμάτων δέν είναι δ αποκλεισμός οίασδή
ποτε ομάδος έξ αυτών άλλ' ή παροχή εκπαιδευτικών δυνατοτήτων επι
προσθέτως τών παρεχομένων ύπό τών δημοσίων άρχων καϊ έφ* δσον 
τά ιδρύματα ταύτα λειτουργούν έπι τώ τέλει τούτω καϊ ή παρεχομένη 
ύπ* αυτών έκπαίδευσις συνάδει προς τά επίπεδα, άτινα at άρμόδιαι 
άρχαί ήθελον καθορίσει ή εγκρίνει Ιδία δι* έκπαίδευσιν τής αυτής 
βαθμίδος. 

ΑΡΘΡΟΝ 3 
'Επί τώ τέλει δπως άπαλειφθή και άποτραπή ή διάκρισις έν τη έννοία τής 

παρούσης Συμβάσεως, τά Κράτη Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβά
νουν τήν ύποχρέωσιν δπως— 

(α) καταργήσωσιν οίανδήποτε νομοθετικήν διάταξιν ή διοικητικήν έντολήν 
.καϊ διακόψωσιν οίανδήποτε διοικητικήν πρακτικήν, ήτις επάγεται διά
κρισιν είς τήν παιδείαν" 

(Ρ) έξασφαλίσωσι, διά νομοθετικών μέτρων έφ* δσον ήθελε παραστή ανάγ
κη, δτι ουδεμία διάκρισις υφίσταται έν τη προσδοχη μαθητών είς εκ
παιδευτικά Ιδρύματα" 
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(γ) μή έπιτρέπωσιν οιανδήποτε διαφορετικήν μεταχείρισιν μεταξύ των 
υπηκόων των έκ μέρους των δημοσίων άρχων, έκτος έπί τη βάσει της 
άξίάς ή της ανάγκης, καθ' δσον άφορα" είς τά σχολικά τέλη ΚαΙ τήν *■ 
παροχήν υποτροφιών ή έτερων μορφών βοηθείας χορηγούμενης είς 

. μαθητάς καΐ ε'ις τάς αναγκαίας αδείας καΐ διευκολύνσεις διά τήν συνέ
χισιν τών σπουδών έν τη αλλοδαπή' 

(δ) μή έπιτρέπωσιν, είς οιανδήποτε μορφήν βοηθείας χορηγούμενης ύπό * 
τών δημοσίων, άρχων είς εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οίονδήποτε περιορι
σμόν ή1 προτίμησιν έδραζομένην αποκλειστικώς έπί του γεγονότος οτι 
ot μαθηταί άνήκουσιν είς είδικήν τίνα ίόμάδα' 

(ε) παρέχωσιν είς αλλοδαπούς διαμένοντας έν τη εδαφική των επικράτεια 
τήν αυτήν δυνατότητα εκπαιδεύσεως ώς και ή παρεχομένη είς τους 
ίδίους αυτών υπηκόους. 

ΑΡΘΡΟΝ 4 
Τά Κράτη Μέρη της παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν προς τούτοις τήν 

ύποχρέωσιν δπως έπεξεργασθώσιν, άναπτύξωσι και έφαρμόσωσιν έθνικήν πολι
τικήν, ήτις, διά τών προσφυών υπό τάς περιστάσεις και τά εθνικά ήθη μεθόδων, 
θέλει προαγάγει ίσας ευκαιρίας και ϊσην μεταχείρισιν είς τήν παιδείαν, είδι
κώτερον δέ δπως— 

(α) καταστήσωσι τήν στοιχειώδη παιδείαν δωρεάν και ύποχρεωτικήν τήν 
μέσην παιδείαν, ύπό τάς ποικίλας αυτής μορφάς, γενικώς διαθέσιμον 
και προσιτήν είς απαντάς' τήν δέ άνωτέραν παιδείαν κατ' ίσον λόγον 
προσιτήν είς απαντάς, βάσει της ατομικής ικανότητος ενός έκαστου' 
δπως ϊδωσιν απαντάς συμμορφουμένους προς τήν διά νόμου καθωρι
σμένην ύποχρέωσιν προς φοίτησιν είς τά σχολεία' 

(β) έξασφαλίσωσιν δτι τά εκπαιδευτικά επίπεδα είναι Ισοδύναμα είς άπαν
τα τά δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της αυτής βαθμίδος και δτι οί W 
δροι οί άφορώντες είς τήν ποιότητα της παρεχομένης ύπ' αυτών παι
δείας είναι ωσαύτως ισοδύναμοι' 

(γ) ένθαρρύνωσι και ένισχύσωσι, διά προσφυών προς τούτο μεθόδων, τήν 
έκπαίδευσιν προσώπων άποστερουμένων της στοιχειώδους έκπαιδεύ * 
σεως ή μή συμπληρωσάντων ταύτη ν και την συνέχισιν της εκπαιδεύ
σεως των έπί τη βάσει της ατομικής ενός έκαστου ικανότητος' 

(δ) προνοώσιν, άνευ διακρίσεως, διά τήν έκπαίδευσιν του διδακτικού προ
σωπικού. 

ΑΡΘΡΟΝ 5 
1. Τά Κράτη Μέρη της παρούσης Συμβάσεως συμφωνούν δτι— 

(α) ή παιδεία δέον δπως τείνη είς τήν πλήρη άνάπτυξιν της ανθρωπινής 
προσωπικότητος και είς τήν έπίρρωσιν του σεβασμού προς τά δικαιώ
ματα του άνθρωπου καΐ τάς θεμελιώδεις αυτού ελευθερίας' δτι αϋτη 
δέον δπως προαγάγη κατανόησιν, άνοχήν καΐ φιλίαν μεταξύ απάντων 
τών εθνών, φυλετικών ή θρησκευτικών ομάδων καί δπως συντελη είς 
τήν τελεσφόρον £κβασιν τών δραστηριοτήτων του 'Οργανισμού Ηνω
μένων Εθνών προς διατήρησιν της είρήνης' 

(β) επιβάλλεται νά σεβασθώσι τήν έλευθερίαν τών γονέων, καί, έφ' δσον 
ενδείκνυται, τών νομίμων κηδεμόνων, δπως ούτοι κατά πρώτον έπιλέ
γωσι διά τά τέκνα των Ιδρύματα έτερα ή τά συντηρούμενα ύπό τών 
δημοσίων άρχων, έφ' δσον ταύτα συνάδουσι προς κατώτατα εκπαιδευ
τικά επίπεδα, άτινα ήθελον καθορισθή ή έγκριθή ύπό τών δημοσίων 
άρχων καί κατά δεύτερον δπως έξασφαλίζωσι, κατά τρόπον αυναδοντα 
προς τήν διαδικασίαν τήν άκολουθητέαν έν τω Κράτει διά τήν έφαρ
μογήν της νομοθεσίας του, τήν θρησκευτικής καί ήθικήν έκπαίδευσιν 
τών τέκνων συμφώνως προς τάς Ιδίας αυτών πεποιθήσεις' ουδέν πρό
σωπον ή ομάς προσώπων θέλει ύποχρεωθή δπως δεχθη* θρησκευτικήν 
έκπαίδευσιν άντίθετον προς τάς Ιδίας αυτών πεποιθήσεις' 
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(γ) επιβάλλεται ή άναγνώρισις T OQ δικαιώματος των μελών εθνικών μειο
νοτήτων δπως ένασκώσι τάς Ιδίας αυτών έκπαιδευτικάς δραστηριό
τητας, περιλαμβανομένων καΐ τής διατηρήσεως σχολείων καί, αναλό
γως της εκπαιδευτικής πολιτικής έκαστου Κράτους, της χρήσεως καί 
τής διδασκαλίας της ίδιας αυτών γλώσσης νοουμένου, έν τούτοις, δτι— 

(i) τό τοιούτο δικαίωμα δέν ενασκείται κατά τρόπον παρακωλύοντα 
τά μέλη τών μειονοτήτων δπως κατανοήσωσι τόν πολιτισμόν καί 
τήν γλώσσαν τής κοινότητος έν τω συνόλω της, καί δπως μετέ
χωσιν είς τάς δραστηριότητας της ή κατά τρόπον παραβλάπτοντα 
τήν έθνικήν κυριαρχίαν' 

(ii) τό έπίπεδον τής εκπαιδεύσεως δέν είναι κατώτερον τοΟ γενικοΟ 
τοιούτου, του καθωρισμένου ή εγκεκριμένου ύπό τών: δημοσίων 
άρχων καί 

(iii) ή φοίτησις είς τά σχολεία ταΟτα είναι προαιρετική. 
2. Τά Κράτη Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν 

δπως λάβωσιν άπαντα τά αναγκαία μέτρα ίνα διασφαλίσωσι την έφαρμογήν 
τών έν παραγράφω (1) του παρόντος άρθρου εξαγγελλόμενων άρχων. 

ΑΡΘΡΟΝ 6 
Έν τη εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως, τά Κράτη Μέρη ταύτης ανα

λαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως καταβάλωσι πασαν δυνατήν προσοχήν είς τάς 
συστάσεις, τάς έν τοις εφεξής υίοθετουμένας ύπό τής 'Οργανώσεως τών "Ηνω
μένων Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην καί τήν Μόρφωσιν, δι* ών 
θέλουν καθορισθή τά μέτρα, άτινα δέον νά ληφθώσι κατά των ποικίλων μορφών 
τής διακρίσεως είς τήν παιδείαν καί επί τω τέλει εξασφαλίσεως ίσων ευκαιριών 
καί ίσης μεταχειρίσεως είς τήν παιδείαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 
Είς τάς περιοδικάς αυτών εκθέσεις, αΐτινες θέλουν ύποβληθή τή Γενική Συ

νελεύσει τής 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν 
Έπιστήμην καί τήν Μόρφωσιν καθ* ημερομηνίας καί κατά τρόπον καθορισθη
σομένας ύπ' αυτής, τά Κράτη Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως δέον δπως παρέ
χωσι στοιχεία έπϊ τών νομοθετικών καί διοικητικών διατάξεων, αΐτινες έγένοντο 
ύπ* αυτών ώς καί έπϊ τών λοιπών δραστηριοτήτων, αΐτινες άνελήφθησαν ύπ* 
αυτών, προς έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως, περιλαμβανομένων καί τών 
μέτρων, ατινα ελήφθησαν προς έπεξεργασίαν καί άνάπτυξιν τής έν άρθρω 4 
καθοριζομένης εθνικής πολιτικής ώς και τών έπιτευχθέντων αποτελεσμάτων καί 
τών άνακυψάντων έν τή εφαρμογή ταύτης κωλυμάτων. 

ΑΡΘΡΟΝ 8 
Πάσα διαφορά, ήτις ήθελεν άναφυή μεταξύ δύο fj πλειόνων Κρατών Μερών 

τής παρούσης Συμβάσεως, καθ* δσον άφορφ εις τήν έρμηνείαν ή τήν έφαρμογήν 
της Συμβάσεως, καί ήτις δέν ήθελεν έπιλυθή διά διαπραγματεύσεων, τή αίτήσει 
των ενεχομένων είς τήν διαφοράν μερών, παραπέμπεται, έν περιπτώσει αποτυ
χίας έτερων μέσων προς διευθέτησιν ταύτης, είς τό Διεθνές Δικαστήριον προς 
έπίλυσιν. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
Ουδεμία έπιφύλαξις δύναται νά τεθή τή παρούση Συμβάσει. 

ΑΡΘΡΟΝ 10 
Ή παροΟσα Σύμβασις ουδόλως παραβλάπτει τά δικαιώματα, artva, έπϊ 

μέρους άτομα ή ομάδες ατόμων, δυνατόν νά άπολαύωσι δυνάμει συμφωνιών 
συναφθεισών μεταξύ δύο ή πλειόνων Κρατών, έφ* δσον τά τοιαΟΐα δικαιώματα 
δέν αντίκεινται προς τό γράμμα ή τό πνεΟμα τής παρούσης Συμβάσεως. 
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ΑΡΘΡΟΝ 11 
Ή παρούσα Σύμδασις συντάσσεται είς τήν Άγγλικήν, τήν Γαλλικήν, τήν 

Ρωσσικήν καΐ τήν Ίσπανικήν γλώσσαν, των τεσσάρων κειμένων δντων έξ ίσου 
αυθεντικών. 

ΑΡΘΡΟΝ 12 
1. Ή ιταρουσα Σύμβασις υπόκειται είς τήν έπικύρωσιν ή τήν άποδοχήν ύπό 

των Κρατών Μερών της 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Έκπαί
δευσιν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, συμφώνως προς τους οικείους αυτών 
συνταγματικούς κανόνας. 

2. Τα έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής θέλουσι κατατίθεσθαι παρά τω 
Γενικώ Διευθυντή της 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων Εθνών διά τήν Έκπαί
δευσιν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν. 

ΑΡΘΡΟΝ 13 
1. Ή παρούσα Σύμβασις είναι ανοικτή είς τήν προσχώρησιν πάντων τών 

Κρατών, άτινα, μή δντα μέλη της 'Οργανώσεως των Ηνωμένων Εθνών διά τήν 
Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν, ήθελον προσκληθή προς τούτο 
ύπό του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 'Οργανώσεως. 

2. Ή προσχώρησις θέλει ένεργηθή διά της καταθέσεως έγγραφου προσχω
ρήσεως παρά τω Γενικώ Διευθυντή της 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών 
διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν. 

ΑΡΘΡΟΝ 14 
Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών από της 

ημερομηνίας της καταθέσεως τοΟ τρίτου έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή 
προσχωρήσεως, άλλα μόνον άναφορικώς προς έκεΐνα τά Κράτη, άτινα ήθελον 
καταθέσει τά οίκεΐα αυτών έγγραφα κατά ή πρό της έν λόγω ημερομηνίας. 
Καθ' δσον άφορα είς οίονδήποτε έτερον Κράτος, αΟτη θέλει τεθή έν Ισχύϊ μετά 
πάροδον τριών μηνών άπό της ημερομηνίας της καταθέσεως του οίκείου έγ
γραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 15 
Τά Κράτη Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναγνωρίζουν οτι ή Σύμβασις 

τυγχάνει εφαρμογής ούχι μόνον έπί τών μητροπολιτικών αυτών εδαφών, άλλ* 
ωσαύτως και έπί μή αύτοκυβερνωμένων εδαφών, εδαφών τελούντων ύπό κα
θεστώς κηδεμονίας ή αποικίας ή έτερων εδαφών, διά τάς διεθνείς σχέσεις τών 
οποίων ταύτα είναι υπεύθυνα' αναλαμβάνουν προς τούτοις τήν ύποχρέωσιν δπως 
συμβουλεύονται, έφ' δσον παραστή ανάγκη, τάς κυβερνήσεις ή ετέρας αρμο
δίας αρχάς τών έν λόγω εδαφών, κατά ή πρό τής επικυρώσεως, αποδοχής ή 
προσχωρήσεως, έπί τω τέλει ίνα έξασφαλισθή εφαρμογή τής Συμβάσεως και 
επί τών εδαφών τούτων, καΐ δπως γνωστοποιώσιν είς τον Γενικόν Διευθυντήν 
τής 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην 
καί τήν Μόρφωσιν, τά εδάφη έφ' ών οβτω τυγχάνει αΰτη εφαρμογής, της γνω
στοποιήσεως τιθεμένης έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών άπό της λήψεως της. 

ΑΡΘΡΟΝ 16 
1. "Εκαστον τών Κρατών Μερών τής παρούσης Συμβάσεως δύναται νά κα

ταγγείλη τήν Σύμβασιν, δι* ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν οίουδήποτε 
εδάφους, διά τάς διεθνείς σχέσεις του οποίου φέρει τήν εύθύνην. 

2. Ή καταγγελία θέλει κοινοποιηθή δι* έγγραφου πράξεως κατατεθησομένης 
παρά τώ Γενικώ Διευθυντή της 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών διά τήν 
Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν. 

3. Ή καταγγελία άρχεται Ισχύουσα μετά πάροδον δώδεκα μηνών άπό της 
λήψεως της πράξεως καταγγελίας. 
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ΑΡΘΡΟΝ 17 
Ό Γενικός Διευθυντής της 'Οργανώσεως των 'Ηνωμένων Εθνών, δια τήν Εκ

παίδευσα/, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, θέλει πληροφορήσει τα Κράτη— 
Μέλη της 'Οργανώσεως, τα μνημονευόμενα έν άρθρω 13 Κράτη μή Μέλη τής 
'Οργανώσεως, ως καΐ τά 'Ηνωμένα "Εθνη, περί της καταθέσεως παντός έγ
γραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως προνοουμένου έν άρθροις 
12 καΐ 13 ως καΐ περί πάσης κοινοποιήσεως ή καταγγελίας προνοουμένης έν 
άρθροις 15 και 16 αντιστοίχως. 

ΑΡΘΡΟΝ 18 
1. Ή παρούσα Σύμβασις δύναται νά άναθεωρηθή υπό της Γενικής Συνε

λεύσεως της 'Οργανώσεως των Ηνωμένων 'Εθνών οιά τήν Έκπαίδευσιν, τήν 
Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν. Ούχήττον, πάσα τοιαύτη άναθεώρησις δεσμεύει 
μόνον έκεΐνα τών Κρατών, ατινα ήθελον καταστή Μέρη είς τήν άναθεωροΟσαν 
σύμβασιν. 

2. Έν ή περιπτώσει ή Γενική Συνέλευσις ήθελεν υίοθετήσει νέαν σύμβασιν, 
αναθεωρούσαν τήν παρουσαν έν δλω ή έν μέρει, έκτος έάν άλλως προβλέπηται 
έν τή νεωτέρα ταύτη συμβάσει, ή παρούσα Σύμβασις παύει νά είναι ανοικτή 
είς έπικύρωσιν, άποδοχήν ή προσχώρησιν, άφ* ής ημερομηνίας ή νεωτέρα αΟτη 
σύμβασις ήθελε τεθή έν Ισχύϊ. 

ΑΡΘΡΟΝ 19 
Συνωδά τω άρθρω 102 του Καταστατικού" Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

ή παρούσα Σύμβασις θέλει καταχωρηθή παρά τη Γραμματεία τών "Ηνωμένων 
Έθνων, τη άίτήσει του Γενικού Διευθυντού της 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 
Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν. 

Έγένετο έν Παρισίοις σήμερον τη δεκάτη πέμπτη ήμερα του μηνός Δεκεμ
βρίου 1960, είς δύο αυθεντικά αντίτυπα, φέροντα τάς ύπογραφάς του Προέδρου 
της ενδέκατης συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως και τοΟ Γενικού Διευθυντού 
της 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην 
και τήν Μόρφωσιν, άτινα θέλουν κατατεθή έν τοις άρχείοις της 'Οργανώσεως 
τών Ηνωμένων Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφω
σιν' κεκυρωμένα πιστά αντίγραφα τούτων θέλουν άποσταλή είς άπαντα τά έν 
άρθροις 12 κάΙ 13 μνημονευόμενα Κράτη, προς τούτοις δε είς τά Ηνωμένα 
"Εθνη. 

Τά έν τοις ανωτέρω συνιστώσι τό αύθεντικόν κείμενον της Συμβάσεως, προ
σηκόντως υιοθετηθείσης Οπό της Γενικής Συνελεύσεως της 'Οργανώσεως τών 
Ηνωμένων Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, 
κατά τήν ένδεκάτην αυτής σύνοδον, τήν συνελθουσαν έν Παρισίοις καΐ περα
τωθεϊσαν τήν δεκάτην πέμπτην ήμέραν του μηνός Δεκεμβρίου 1960. 

Ε Ι Σ ΠΙΣΤΩΣ IN ΤΟΥΤΩΝ υπεγράφη ύφ* ημών σήμερον τη δεκάτη πέμπτη 
ήμερα του μηνός Δεκεμβρίου 1960. < 

Ό Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, 
AKALEWORK ABETEWOLD. 

Ό Γενικός Διευθυντής, 
V Π TORINO VERONESE. 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝΠΕΡΙ Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν , Η Τ Ι Σ ΘΑ ΥΠΕΧΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ ΤΟΥ Δ Ι Α Κ Α 

ΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, Α Ι Τ Ι Ν Ε Σ ΗΘΕΛΟΝ ΑΝΑΦΥΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ω Σ 
Ε Ι Σ ΤΗΝ ΠΑ Ι ΔΕ Ι ΑΝ. 

Ή Γενική Συνέλευσις της 'Οργανώσεως των Ηνωμένων Εθνών διά τήν Έκ
παίδευσιν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, συνελθοΟσα έν Παρισίοις, άπό 
της 9ης Νοεμβρίου μέχρι της 12ης Δεκεμβρίου 1962, είς τήν δωδεκάτην αυτής 
σύνοδον, 

ΥΙοθετήσασα, κατά τήν ένδεκάτην αυτής σύνοδον, τήν Σύμβασιν κατά της 
Διακρίσεως είς τήν Παιδείαν, 

Επιθυμούσα νά καταστήση εύχερεστέραν τήν έφαρμογήν της ώς εΐρηται 
Συμβάσεως, καΐ 

Φρονούσα δτι σημαντικώς θά συμβάλη έπι τω σκοπώ τούτω ή σύστασις 'Επι
τροπής Συνδιαλλαγής καΐ Καλών Υπηρεσιών, ήτις θά ύπέχη τήν ευθύνη ν δια 
τήν έπίτευξιν φιλικού διακανονισμού οιασδήποτε διαφοράς, ήτις ήθελεν άναφυή 
μεταξύ τών Κρατών Μερών τής έν λόγω Συμβάσεως, καθ' δσον άφορφ είς τήν 
έφαρμογήν ή τήν έρμηνε(αν αυτής, 

ΥΙοθετεΐ το παρόν Πρωτόκολλον τη δεκάτη ήμερα του μηνός Δεκεμβρίου 1962. 

ΑΡΘΡΟΝ 1 
θέλε ι συσταθή, ύπό τήν αιγ ίδα τής 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων Εθνών δια 

τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, Επιτροπή Συνδιαλλαγής 
και Καλών Υπηρεσιών, έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς ή Επιτροπή, ήτις θά 
ύπέχη τήν εύθύνην διά τήν έπίτευξιν φιλικοΟ διακανονισμού τών διαφορών, 
αΐτινες ήθελον άναφυή μεταξύ τών Κρατών—Μερών τής Συμβάσεως κατά τής 
Διακρίσεως εις τήν Παιδείαν, έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ή Σύμβασις», 
καθ* όσον άφορδ είς τήν έφαρμογήν ή τήν έρμηνείαν τής Συμβάσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 2 
1. Ή 'Επιτροπή απαρτίζεται έξ ένδεκα μελών, άτινα δέον όπως είναι πρόσωπα 

ύψηλου ηθικού" επιπέδου καΐ παραδεδεγμένης ούδετερότητος, εκλεγόμενα ώς 
μέλη τής Γενικής Συνελεύσεως τής 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών διά 
τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, έν τοις εφεξής αναφε
ρομένης ώς «ή Γενική Συνέλευσίς». 

2. Τά μέλη της Επιτροπής ύπηρετουσιν ύπό τήν άτομικήν αυτών Ιδιότητα. 

ΑΡΘΡΟΝ 3 
1. Τά μέλη τής Επιτροπής εκλέγονται έκ πίνακος προσώπων, επί τούτω υπο

δεικνυομένων ύπό τών Κρατών Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου. "Εκαστον 
Κράτος θέλει υποδείξει, μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν τής Εθνικής αύτοΟ 
Επιτροπής διά τήν ΟΥΝΕΣΚΟ, ουχί πλείονα τών τεσσάρων προσώπων. Τά 
πρόσωπα ταύτα δέον δπως εΤναι υπήκοοι τών Κρατών Μερών του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. 

2. Τεσσάρας τουλάχιστον μήνας πρό τής ημερομηνίας διεξαγωγής έκαστης 
εκλογής των μελών τής Επιτροπής, ό Γενικός Διευθυντής τής 'Οργανώσεως 
τών Ηνωμένων Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, 
έν τοΐς εφεξής αναφερόμενος ώς «ό Γενικός Διευθυντής», καλεΐ τά Κράτη Μέρη 
του παρόντος Πρωτοκόλλου δπως εντός δύο μηνών άποστείλωσιν αύτώ τά ονό
ματα τών υποδεικνυομένων, συμφώνως τη παραγράφω 1 τοΟ παρόντος άρθρου, 
προσώπων. Οΰτος θέλει παρασκευάσει πίνακα κατ* άλφαβητικήν τάξιν απάντων 
των οΰτώ υποδεικνυομένων προσώπων καΐ υποβάλει τοΟτον, ενα τουλάχιστον 
μήνα πρό τής εκλογής, είς τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον τής 'Οργανώσεως τών 
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Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Εκπαίδευσα, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, 
έν τοΐς εφεξής άναφερόμενον ώς τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον, ώς καΐ'είς τά 
Κράτη Μέρη της Συμβάσεως. Τό Έκτελεστικόν Συμβουλιον διαβιβάζει τόν 
ώς εΐρηται πίνακα, όμοΟ μετά των ύπ* αύτοΟ κρινόμενων ώς χρησίμων υποδεί
ξεων, είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν ήτις θέλει ενεργήσει τήν έκλογήν τών μελών 
της Επιτροπής συμφώνως τή διαδικασία ήν αϋτη συνήθως ακολουθεί κατά τήν 

*" έκλογήν δύο ή πλειόνων προσώπων. 

ΑΡΘΡΟΝ 4 
1. Ή 'Επιτροπή δέν δύναται νά περιλαμβάνη πλέον του ενός υπηκόους του 

αύτοΟ Κράτους. 
2. Κατά τήν έκλογήν μελών της 'Επιτροπής, ή Γενική Συνέλευσις θέλει επι

διώξει τήν συμμετοχήν προσώπων ανεγνωρισμένης Ικανότητος είς τόν τομέα 
της παιδείας, ώς καΐ προσώπων κεκτημένων δικαστική ν πεΐραν ή νομικήν 
τοιαύτην, Ιδία διεθνούς χαρακτήρος. Αϋτη θέλει ωσαύτως λάβει ύπ' όψιν τήν 
δικαίαν γεωγραφικήν κατανομήν τών θέσεων τών μελών, ώς καΐ τήν έκπρο
οώπησιν τών ποικίλων μορφών του πολιτισμού ώς καΐ τών βασικών νομικών 
συστημάτων. 

ΑΡΘΡΟΝ 5 
Τά μέλη της Επιτροπής εκλέγονται διά περίοδον έξ ετών, δύνανται δέ νά 

έπανεκλεγώσιν, έφ* δσον ήθελον ύποδειχθή προς τούτο έκ νέου. Ούχ ήττον, 
δμως, ή θητεία τεσσάρων έκ τών αναδεικνυόμενων μετά τήν πρώτην έκλογήν 
μελών λήγει μετά πάροδον δύο ετών, έτερων δέ τριών μελών, μετά πάροδον 
τεσσάρων ετών. Τά μέλη, ών ή θητεία λήγει συμφώνως προς τά έν τοΐς άνω

*» τέρω, ορίζονται διά κληρώσεως ενεργούμενης ύπό του Προέδρου τής Γενικής 
Συνελεύσεως, αμέσως μετά τήν διεξαγωγήν τής πρώτης εκλογής. 

ΑΡΘΡΟΝ 6 
1. Έν περιπτώσει θανάτου ή παραιτήσεως μέλους τινός τής Επιτροπής, 

ό Πρόεδρος κοινοποιεί αμελλητί τό γεγονός είς τόν Γενικόν Διευθυντήν, δστις 
έπι τούτω κηρύττει τήν θέσιν χηρεύουσαν, άπό τής ημερομηνίας, καθ' ήν έπι
συνέβη ό θάνατος ή ήρξατο Ισχύουσα ή παραίτησις. 

2. Έν ή περιπτώσει, κατά τήν όμόφωνον γνώμην τών λοιπών μελών τής Επι
τροπής, μέλος τι έπαυσε νά ένασκή τάς αρμοδιότητας δι* οιανδήποτε αίτίαν, 
πλην προσωρινού χαρακτήρος απουσίας ή είναι άνίκανον νά συνέχιση τήν έκτέ
λεσιν τών καθηκόντων του, δ Πρόεδρος τής Επιτροπής κοινοποιεί τό γεγονός 
είς τόν Γενικόν Διευθυντήν, δστις επί τούτω κηρύττει τήν θέσιν τοΟ τοιούτου 
μέλους χηρεύουσαν. 

3. Ό Γενικός Διευθυντής πληροφορεί τά Κράτη Μέλη τής 'Οργανώσεως τών 
Ηνωμένων Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, 
ώς καΐ οίαδήποτε Κράτη, άτινα, μή δντα μέλη τής 'Οργανώσεως, ήθελον άπο
δεχθή τό παρόν Πρωτόκολλον δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 23, περί πάσης 
θέσεως χηρευούσης συμφώνως ταΐς παραγράφοις 1 καί 2 του παρόντος άρθρου! 

4. Έ ν έκαστη τών περιπτώσεων τών προνοουμένων έν παραγράφοις 1 καί 2 
του παρόντος άρθρου, ή Γενική Συνέλευσις μέριμνα διά τήν άναπλήρωσιν τών 

* μελών, ών αϊ θέσεις ήθελον κενωθή, διά τό μή έκπνευσαν είσέτι μέρος τής θη
τείας των. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 

Τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ άρθρου 6, τά μέλη τής Επιτροπής διατηρούν 
τάς θέσεις των μέχρις οδ ό διάδοχος των άναλάβη καθήκοντα. 
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ΑΡΘΡΟΝ 8 
1. Έ ν Τι περιπτώσει ή Επιτροπή δέν διαλαμβάνει είς τά μέλη της ύπήκοον 

Κράτους ενεχομένου είς διαφοράν παραπεμφθεΐσαν τη Επιτροπή δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 12 ή 13, το Κράτος τοΟτο fj, έαν ΰπάρχωσι πλείονα τοΟ 
ενός τοιαύτα Κράτη, έκαστον τοιοΟτον Κράτος δύναται νά έπιλέξη εν πρό
σωπον, δπερ θά παρακάθηται είς τήν Έπιτροπήν ώς έκτακτον (ad hoc) μέλος 
αυτής. 

2. Το Κράτος, δπερ ούτω επιλέγει έκτακτον (ad hoc) μέλος τής 'Επιτροπής, 
δέον δπως λάβη ύπ* δψιν αυτού τά προσόντα τά απαιτούμενα διά μέλη τής Επι
τροπής δυνάμει του άρθρου 2, παράγραφος 1, καΐ του άρθρου 4, παράγραφοι 1 
καΐ 2. Παν οϋτω έπιλεγόμενον έκτακτον (ad hoc) μέλος τής Επιτροπής δέον 
δπως είναι υπήκοος του έπιλέγοντος αυτό Κράτους ή Κράτους Μέρους του πα
ρόντος Πρωτοκόλλου, θέλει δέ υπηρετεί ύπο τήν άτομικήν αυτού" Ιδιότητα. 

3. Έν αΐς περιπτώσεσιν πλείονα του ενός Κράτη, ενεχόμενα είς τήν διαφοράν, 
ίχουσι τό αυτό συμφέρον, ταύτα λογίζονται, επί τω σκοπώ επιλογής έκτακτου 
(ad hoc) μέλους, ώς συνιστώντα £ν καΐ μόνον ένδιαφερόμενον μέρος. Ό τρόπος, 
καθ* δν ή παρούσα πρόνοια θά τυγχάνη εφαρμογής θέλει καθορισθή έν τω 
Έσωτερικώ Κανονισμώ τής Επιτροπής, τω μνημονευομένω έν "Αρθρω 11. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
Τά Μέλη τής Επιτροπής ώς καΐ τά έκτακτα (ad hoc) μέλη αυτής, τά επιλε

γόμενα συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 8, θά τυγχά\ωσιν επιδομάτων δι' 
οδοιπορικά καΐ έξοδα τής καθ' ήμέραν συντηρήσεως των, διά τά διαστήματα, 
καθ' ά ταύτα απασχολούνται είς τό έργον τής Επιτροπής, έκ τοΟ ταμείου τής 
'Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην καί 
τήν Μόρφωσιν, ύπό δρους καθοριζόμενους υπό τοΟ 'Εκτελεστικού1 Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟΝ 10 
Ή Γραμματεία τής 'Επιτροπής θέλει παρασχεθή ύπό του Γενικού Διευθυντού. 

ΑΡΘΡΟΝ 11 
1. Ή 'Επιτροπή εκλέγει τόν Πρόεδρον καί Άντιπρόεδρον αυτής διά περίόδον 

δύο ετών. Ούτοι δύνανται νά έπανεκλεγώσι. 
2. Ή Επιτροπή θέλει καθορίσει τόν Έσωτερικόν αυτής Κανονισμόν, έν ώ θά 

προνοήται, έν άλλοις, δτι— 
(α) τά δύο τρίτα τών μελών, περιλαμβανομένων καί τών έκτακτων (ad 

hoc) τοιούτων, συνιστώσιν άπαρτίαν 
(β) at αποφάσεις τής 'Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών πα

ρισταμένων μελών καί τών έκτακτων (ad hoc) τοιούτων' έν περιπτώσει 
Ισοψηφίας δ Πρόεδρος τής 'Επιτροπής κέκτηται δευτέραν νικώσαν 
ψήφον' 

(γ) έάν Κράτος τι παραπέμψη διαφοράν είς τήν Έπιτροπήν δυνάμει τοΰ 
άρθρου 12 ή 1 3 

(i) τό Κράτος τούτο, τό Κράτος καθ' οΰ διατυποΰται κατηγορία ώς 
καί παν Κράτος Μέρος τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου, ούτινος υπή
κοος ενέχεται είς τήν διαφοράν, δύνανται νά ύποβάλλωσι τη 
Επιτροπή έγγραφα υπομνήματα' 

(ii) τό Κράτος τούτο ώς καί τό Κράτος, καθ' οΰ διατυποΰται ή κατη
γορία, κέκτηνται τό δικαίωμα δπως παρίστοτνται δι* αντιπροσώ
που κατά τήν άκρόασιν της υποθέσεως καί δπως ύποβάλλωσι 
προφορικούς Ισχυρισμούς. 
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3. Ή Επιτροπή, δτε τό πρώτον σκοπεί νά σύνταξη τον Έσωτερικόν αυτής Κα
νονισμόν, αποστέλλει αυτόν ύπό μορφή ν προσχεδίου είς τά τότε Κράτη Μέρη 
τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου, άτινα δύνανται νά κοινοποιήσωσι τη 'Επιτροπή 
εντός τριών μηνών τάς έπί τοΟ προτ£ΐνομένου σχεδίου παρατηρήσεις και είση
γήσεις αυτών. Ή Επιτροπή θέλει επανεξετάσει τόν Έσωτερικόν αυτής Κανο
νισμόν, έφ* δσον ήθελε παρακληθή προς τούτο ύφ' οίουδήποτε των Κρατών Με
ρών του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

ΑΡΘΡΟΝ 12 
1. Έάν οιονδήποτε τών Κρατών Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου φρονή 

δτι έτερον τών Κρατών Μερών δέν εφαρμόζει πρόνοιάν τίνα της Συμβάσεως, 
τοΟτο δύναται, δι* έγγραφου κοινοποιήσεως, νά έπισύρη τήν προσοχήν του έν 
λόγω Κράτους έπί τοό θέματος. Εντός τριών μηνών από τής λήψεως τής κοι
νοποιήσεως τό Κράτος είς δ αυτή απευθύνεται, οφείλει νά παράσχη εις τό Κρά
τος, ύφ* οδ διατυπουται ή κατηγορία, έγγραφον έξήγησιν ή έκθεσιν έπί τοΟ' θέ
ματος, ήτις θά έδει νά διαλαμβάνη, καθ' ή ν έ'κτασιν τούτο θά ήτο δυνατόν ή 
σκόπιμον, μνείαν τών διαδικασιών και μέτρων, άτινα έχουσι ληφθή, έκκρεμοΟσιν 
ή είναι διαθέσιμα, καθ' δσον άφορφ είς τό θέμα, δι' δ διετυπώθη ή κατηγορία. 

2. Έάν τό θέμα δέν διακανονισθή, κατά τρόπον Ικανοποιουντα αμφότερα τά 
μέρη, είτε διά διμερών συνεννοήσεων είτε δι* οίασδήποτε ετέρας διαδικασίας 
ανοικτής εις ταύτα, εντός έξ μηνών άπό τής λήψεως τής αρχικής κοινοποιήσεως 
ύπό τοΟ Κράτους, καθ' οδ διατυπουται ή κατηγορία, έκάτερον τών Κρατών κέ
κτηται τό δικαίωμα δπως παραπέμψη τήν ύπόθεσιν είς τήν Έπιτροπήν, διά γνω
στοποιήσεως επιδιδόμενης τω Γενικώ Διευθυντή και τω έτέρω τών Κρατών. 

3. At διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων ουδόλως έπηρεάζουσι τά 
δικαιώματα τών Κρατών Μερών δπως προσφεύγωσι, συμφώνως προς γενικάς 
ή είδικάς διεθνείς συμφωνίας Ισχύουσας μεταξύ αυτών, είς ετέρας διαδικασίας 
διακανονισμού διαφορών, διαλαμβανομένης και τής παραπομπής διαφορών, 
αμοιβαία συναινέσει, είς τό Μόνιμον Διαιτητικόν Δικαστήριον, τό έδρευον έν 
Χάγη. 

ΑΡΘΡΟΝ 13 
"Αμα τη ένάρξει του Μκτου έτους, άφ' ής τό παρόν Πρωτόκολλον ήθελε τεθή 

έν ίσχύ'ί, ή Επιτροπή δύναται ωσαύτως νά καταστή υπεύθυνος διά τήν έξεύρεσιν 
διακανονισμού οιασδήποτε διαφοράς, άφορώσης είς τήν έφαρμογήν ή τήν ερμη
νεία^ τής Συμβάσεως, ήτις ήθελεν άναφυή μεταξύ Κρατών, άτινα εΤναι μέν 
Κράτη Μέρη τής Συμβάσεως δέν εΐναι δμως ή δέν είναι άπαντα Κράτη Μέρη 
τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου, έφ' δσον τά είρημένα Κράτη ήθελον συμφωνήσει 
δπως ύποβάλωσι τήν τοιαύτην διαφοράν είς τήν Έπιτροπήν. ΟΙ δροι, οΐτινες 
θά έδει νά κληρωθώσιν ύπό τών είρημένων Κρατών προς έπίτευξιν τής τοιαύτης 
συμφωνίας θέλουσι καθορισθή έν τω Έσωτερικώ Κανονισμώ τής Επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟΝ 14 
Ή Επιτροπή θέλει έπιληφθή διαφοράς παραπεμφθείσης αύτη δυνάμει του 

άρθρου 12 ή 13 του> παρόντος Πρωτοκόλλου, μόνον άφου προηγουμένως βεβαιω
θή δτι έξηντλήθησαν άπαντα τά διαθέσιμα εσωτερικά μέτρα, συμφώνως προς 
τους γενικώς παραδεδεγμένους κανόνας διεθνούς δικαίου. 

ΑΡΘΡΟΝ 15 
Ή Επιτροπή δέν εξετάζει έκ νέου υποθέσεις, ών έχει ήδη έπιληφθή, έκτος 

έάν ύποβληθώσιν αύτη νέα στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟΝ 16 
ΕΙς πάσαν ύπόθεσιν παραπεμφθεΐσαν αύτη, ή Επιτροπή δύναται νά καλέση 

τά ενδιαφερόμενα Κράτη δπως παράσχωσιν αύτη πασαν σχετικήν πληροφορίαν. 
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ΑΡΘΡΟΝ 17 
1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14, ή 'Επιτροπή, αφού* προηγου

μένως λάβη πασαν κατά τήν κρίσιν αυτής άναγκαίαν πλήροφορίαν, βέβαιοι τά 
γεγονότα καΐ θέτει τάς καλάς αυτής υπηρεσίας είς τήν οιάθεσιν των ενδιαφε
ρομένων Κρατών, επί τω τέλει επιτεύξεως φιλικοί) διακανονισμού της υποθέ
σεως, βάσει του οφειλομένου τη Συμβάσει σεβασμοΟ. 

2. Έ ν πάση περιπτώσει, καΐ ουχί βραδύτερον των δεκαοκτώ μηνών, άφ' ής ό 
Γενικός Διευθυντής ήθελε λάβει γνωστοποίησα/ δυνάμει του άρθρου 12, παρά
γραφος 2, ή Επιτροπή συντάσσει έκθεσιν συμφώνως ταϊς διατάξεσι τής κατω
τέρω παραγράφου 3, ήτις θέλει άποσταλή είς τά ενδιαφερόμενα Κράτη καΐ 
είτα κοινοποιηθή τφ Γενικφ Διευθυντή προς δημοσίευσιν. Έ ν ή περιπτώσει 
ζητείται ή συμβουλευτική γνωμοδότησις τοΟ Διεθνούς Δικαστηρίου συμφώνως 
τω αρθρω 18, ή προθεσμία αυτή παρατείνεται αναλόγως. 

3. Έ ν ή περιπτώσει ήθελεν έπιτευχθή λύσις ύπό τους δρους τής παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου, ή Επιτροπή περιορίζει τήν έκθεσίν της είς βραχειαν 
περιγραφήν των γεγονότων καΐ τής έπιτευχθείσης λύσεως. Έάν δέν έπιτευχθή 
τοιαύτης λύσις, ή Επιτροπή συντάσσει έκθεσιν, έν ή διαπιστοΐ τά γεγονότα καί 
δηλοΐ τάς συστάσεις εϊς ας αΰτη προέβη έπί τω τέλει συνδιαλλαγής. Έάν ή 
έκθεσις δέν έκφράζη, έν δλω ή έν μέρει, τήν όμόφωνον γνώμην των μελών τής 
Επιτροπής, £καστον μέλος τής Επιτροπής κέκτηται δικαίωμα δπως επισύναψη 
ταύτη τήν άτομικήν του γνώμην. Τά έ'γγραφα, υπομνήματα καί ol προφορικοί 
Ισχυρισμοί, ol γενόμενοι ύπό τών μερών συμφώνως τω άρθρω 11, παράγραφος 
2 (γ ) , επισυνάπτονται τή εκθέσει. 

ΑΡΘΡΟΝ 18 
Ή Επιτροπή δύναται νά συστήση είς τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον ή είς τήν 

Γενικήν Συνέλευσιν, έάν ή σύστασις γίνεται εντός δύο μηνών πρό τής ενάρξεως 
μιας τών συνόδων αυτής, δπως κληθή τό Διεθνές Δικαστηριον νά παράσχη συμ
βουλευτικήν γνωμοδότησιν έπί παντός νομικού ζητήματος, σχέσιν έχοντος προς 
τήν ενώπιον τής Επιτροπής άχθεΐσαν ύπόθεσιν. 

ΑΡΘΡΟΝ 19 
Ή Επιτροπή υποβάλλει τή Γενική Συνελεύσει, είς έκάστην τών τακτικών 

αυτής συνόδων, έκθεσιν πεπραγμένων, ήτις διαβιβάζεται τή Γενική Συνελεύσει 
ύπό του Εκτελεστικοί) Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟΝ 20 
1. Ό Γενικός Διευθυντής θέλει συγκαλέσει τήν πρώτην συνεδρίαν τής Επι

τροπής είς τήν "Εδραν τής 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών διά τήν Έκ
παίδευσιν, τή ν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν, εντός τριών μηνών άπό του διο
ρισμοΰ της υπό τής Γενικής Συνελεύσεως. 

2. ΑΙ έπόμεναι συνεδρίαι τής Επιτροπής συγκαλοϋνται, έφ' δσον ήθελε πα
ραστή προς τούτο ανάγκη, ύπό του Προέδρου τής Επιτροπής, είς δν, ώς καί 
είς ατιαντα τά λοιπά μέλη τής Επιτροπής, ο Γενικός Διευθυντής διαβιβάζει πά
σας τάς υποθέσεις, τάς παραπεμπομένας τή Επιτροπή, συμφωνως ταις διατά
ξεσι τοό παρόντος Πρωτοκόλλου. 

3. Ανεξαρτήτως τής παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οσάκις τό £ν τρί
τον τουλάχιστον τών μελών τής Επιτροπής φρονή δτι ή Επιτροπή θά Ιδεί νά 
έπιληφθή υποθέσεως τίνος συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Πρωτοκόλ
λου, ό Πρόεδρος συγκαλεί, τή αίτήσει των, συνεδρίαν τής Επιτροπής έπί τώ 
σκοπώ τούτω. 

ΑΡΘΡΟΝ 21 
Τό παρόν Πρωτόκολλον συντάσσεται είς τή ν Άγγλικήν, Γαλλικήν, Ρωσσικήν 

καί Ίστιανικήν γλώσσαν, τών τεσσάρων κειμένων ΰντων ί ξ ίσου αυθεντικών. 



435 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 22 
1. Τό παρόν Πρωτόκολλον υπόκειται είς τήν επικύρωσα ή την άποδοχήν ύπό 

* των Κρατών Μελών της 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών δια τήν 'Εκπαί
δευσα/, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, ατινα κατέστησαν Κράτη Μέρη της 
Συμβάσεως. 

2. Τά έ γ γ ρ α φ α επικυρώσεως ή αποδοχής θέλουν κατατίθεσθαι π α ρ ά τω Γε
* νικώ Διευθυντή. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 23 
1. Τό παρόν Πρωτόκολλον είναι άνοικτόν ε.Ις τήν προσχώρησιν απάντων τών 

Κρατών, ατινα, μή δντα Μέλη τής 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών δια 
τήν Εκπαίδευσα/ , τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν, κατέστησαν Κράτη Μέρη 
τής Συμβάσεως . 

2. Ή προσχώρησις θέλει έπιτευχθή δια τής καταθέσεως έγγραφου προσχω
ρήσεως παρά τω Γενικώ Διευθυντή. 

ΑΡΘΡΟΝ 24 
Τό παρόν Πρωτόκολλον θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών άπό 

τής ημερομηνίας τής καταθέσεως του δεκάτου πέμπτου έ γ γ ρ α φ ο υ επικυρώ
σεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, άλλα μόνον άναφορικώς προς έκεΐνα τά 
Κράτη, ατινα κατέθεσαν τά οίκεΐα αυτών έ γ γ ρ α φ α κατά ή πρό τής τοιαύτης 
ημερομηνίας. Τούτο θέλει τεθή έν ίσχύϊ άναφορικώς προς οιονδήποτε έτερον 
Κράτος, μετά πάροδον τριών μηνών άπό τής καταθέσεως του οικείου αύτοΰ 
έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 25 
* Παν Κράτος δύναται, κατά τόν χρόνον τής επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχω

ρήσεως ή καθ' οιονδήποτε μετέπειτα χρόνον, νά δήλωση διά κοαοποιήσεως προς 
τόν Γενικόν Διευθυντή ν, δτι συμφωνεί, καθ' δσον άφορα εις οιονδήποτε έτερον 
Κράτος, δπερ ήθελεν αναλάβει τήν αυτήν ύποχρέωσιν, δπως παραπέμπη είς τό 

* Διεθνές Δικαστήριον, μετά τήν σύνταξίν τής Ε κ θ έ σ ε ω ς τής μνημονευομένης έν 
άρθρω 17, π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 3, πασαν διαφοράν διεπομένην ύπό του παρόντος Πρω
τοκόλλου, έφ* ής δεν κατέστη δυνατόν νά έπιτευχθή φιλικός διακανονισμός συμ
φώνως τω άρθρω 17, π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 1. 

ΑΡΘΡΟΝ 26 
1. "Εκαστον τών Κρατών Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου κέκτηται τό δι

καίωμα τής κ α τ α γ γ ε λ ί α ς αύτου. 
2. Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α κοινοποιείται ε γ γ ρ ά φ ω ς διά πράξεως κατατιθέμενης παρά 

τω Γενικώ Διευθυντή. 
3. Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α τής Συμβάσεως επάγεται αυτοδικαίως και καταγγελ ίαν 

του παρόντος Πρωτοκόλλου. 
4. Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α άρχεται 'ισχύουσα μετά πάροδον δο'ίδεκα μηνών άπό τής 

λήψεως τής οικείας πράξεως καταγγελ ίας . Τό κ α τ α γ γ έ λ λ ο ν τό Πρωτόκολλον 
Κράτος παραμένει , ούχ ήττον, δεσμευμένον ύπό τών προνοιών αύτου, καθ ' δσον 
άφορα* είς υποθέσεις, είς ά ς τούτο ενέχεται καί αϊτινες ήθελον παραπεμφθή τη 
'Επιτροπή πρό τής παρόδου τής έν τή παρούση π α ρ α γ ρ ά φ ω καθοριζομένης 
προθεσμίας. 

* ΑΡΘΡΟΝ 27 
Ό Γενικός Διευθυντής πληροφορεί τά Κράτη Μέλη τής 'Οργανώσεως τών 

'Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν διά τήν 'Εκπαίδευσα/, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν, τά 
Λ Κράτη, ατινα δέν είναι Μέλη τής 'Οργανώσεως, μνημονεύονται δμως έν άρθρω 

23, ώς καί τ ά 'Ηνωμένα "Εθνη, περί τής καταθέσεως απάντων τών έ γ γ ρ α φ ω ν 
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επικυρώσεως, αποδοχής και προσχωρήσεως, των προνοουμένων έν άρθροις 22 
καΐ 23 ώς και των προνοουμένων έν άρθροις 25 και 26, αντιστοίχως, κοινοποιή
σεων καΐ καταγγελιών. 

ΑΡΘΡΟΝ 28 
Συνωδά τω άρθρω 102 του Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών, 

τό παρόν Πρωτόκολλον θέλει καταχωρηθή παρά τη Γραμματεία τών Ηνωμένων 
Εθνών, τη αίτήσει του Γενικού Διευθυντού. 

Έγένετο έν Παρισίοις, σήμερον τη δεκάτη ογδόη ήμερα του μηνός Δεκεμ
βρίου 1962 είς δύο αυθεντικά αντίτυπα φέροντα τάς ύπογραφάς του Προέδρου 
της δωδέκατης συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως καΐ του ΓενικοΟ Διευθυντού 
τής 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών δια τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην 
καί τήν Μόρφωσιν, ατινα θέλουν κατατεθή παρά τοις άρχείοις της 'Οργανώ
σεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην και τήν 
Μόρφωσιν, κεκυρωμένα δέ πιστά αντίγραφα αυτών θέλουν άποσταλή είς άπαντα 
τά Κράτη τά μνημονευόμενα έν άρθροις 12 καί 13 τής Συμβάσεως κατά τής 
Διακρίσεως είς τήν Παιδείαν, προς τούτοις δέ είς τά 'Ηνωμένα "Εθνη. 

Τά έν τοις ανωτέρω συνιστώσι τό αύθεντικόν κείμενον του Πρωτοκόλλου, 
προσηκόντως υίοθετηθέντος ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τής 'Οργανώσεως 
τών Ηνωμένων Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην καί τήν Μόρφωσιν, 
κατά τήν δωδεκάτην αυτής σύνοδον, ήτις συνεκλήθη έν Παρισίοις καί έκηρύχθη 
περατωθεϊσα τη δωδέκατη ήμερα του μηνός Δεκεμβρίου 1962. 

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣ IN ΤΟΥΤΩΝ υπεγράφη ύφ* ημών σήμερον τή δεκάτη ογδόη 
ήμερα του μηνός Δεκεμβρίου 1962. 

Ό Πρόεδρος τής Γενικής Συνελεύσεως, 
PAULO Ε. DE BERREDO CARNEIRO. 

Ό Γενικός Διευθυντής, 
RENE MAHEU. 


