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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3071 της 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1996 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
Ο περί του Προσθέτου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για την/ 

Υποβολή Συλλογικών Παραπόνων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 9(111) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

Προο ίμ ιο 
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ήδη Συμβαλλόμενο 

Μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος κυρώθηκε με τους 
Κυρωτικούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Νόμους του 1967 μέχρι 
1993· και 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι στις 9 Νοεμβρίου 1995 άνοιξε στο Στρασβούργο για 
υπογραφή από τα Κράτημέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που είναι ήδη 
Συμβαλλόμενα Μέρη στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, Πρόσθετο Πρωτό

κολλο στον Κοινωνικό αυτό Χάρτη για Υποβολή Συλλογικών Παραπόνων 
και 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ' Αρ. 43.260 και 
ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 1995 Απόφαση του εξουσιοδότησε την υπογραφή του 
πιο πάνω Πρόσθετου Πρωτοκόλλου εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 
οποία έγινε στις 9 Νοεμβρίου 1995. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα 
ακόλουθα: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Προσθέτου Πρωτοκόλλου Συνοπτικός 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για την υποβολή Συλλογικών Πάρα τιτλος· 
πόνων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996. 

(141) 
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Ερμηνεία. 

Κύρωση 
Πρωτοκόλλου. 
Πίνακας 
Μέρος Ι 
Μέρος Π. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια

«Πρωτόκολλο» σημαίνει το πρόσθετο Πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη για την Υποβολή Συλλογικών Παραπόνων, το οποίο 
άνοιξε για υπογραφή στο Στρασβούργο στις 9 Νοεμβρίου 1995. 
3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται το Πρωτόκολλο, του οποίου το 

κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε 
ελληνική μετάφραση στο Μέρος II του Πίνακα: 

Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου του Μέρους Ι και 
εκείνου του Μέρους Π του Πίνακα, θα υπερισχύει το κείμενο που εκτίθεται 
στο Μέρος Ι αυτού. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 3) 
ΜΕΡΟΣ Ι 

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER 
PROVIDING FOR A SYSTEM OF COLLECTIVE COMPLAINTS 

Preamble 
The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to 

the European Social Charter, opened for signature in Turin on 18 October, 1961 
(hereinafter referred to as "the Charter"); 

Resolved to take new measures to improve the effective enforcement of the 
social rights guaranteed by the Charter; 

Considering that this aim could be achieved in particular by the establishment 
of a collective complaints procedure, which, inter alia, would strengthen the 
participation of management and labour and of nongovernmental 
organisations, 

Have agreed as follows: 
Article 1 

The Contracting Parties to this Protocol recognise the right of the following 
organisations to submit complaints alleging unsatisfactory application of the 
Charter: 

(a) International organisations of employers and trade unions referred to in 
paragraph 2 of Article 27 of the Charter; 

(b) other international nongovernmental organisations which have 
consultative status with the Council of Europe and have been put on a 
list established for this purpose by the Governmental Committee; 

(c) representative national organisations of employers and trade unions 
within the jurisdiction of the Contracting Party against which they have 
lodged a complaint. 

Article 2 
1. Any Contracting State may also, when it expresses its consent to be bound 

by this Protocol, in accordance with the provisions of Article 13, or at any 
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moment thereafter, declare that it recognises the right of any other 
representative national nongovernmental organisation within its jurisdiction 
which has particular competence in the matters governed by the Charter, to 
lodge complaints against it. 

2. Such declarations may be made for a specific period. 
3. The declarations shall be deposited with the Secretary General of the 

Council of Europe who shall transmit copies thereof to the Contracting Parties 
and publish them. 

Article 3 
The international nongovernmental organisations and the national non

governmental organisations referred to in Article 1(b) and Article 2 respectively 
may submit complaints in accordance with the procedure prescribed by the 
aforesaid provisions only in respect of those matters regarding which they have 
been recognised as having particular competence. 

Article 4 
The complaint shall be lodged in writing, relate to a provision of the Charter 

accepted by the Contracting Party concerned and indicate in what respect the 
latter has not ensured the satisfactory application of this provision. 

Article 5 
Any complaint shall be addressed to the Secretary General who shall 

acknowledge receipt of it, notify it to the Contracting Party concerned and 
immediately transmit it to the Committee of Independent Experts. 

Article 6 
The Committee of Independent Experts may request the Contracting Party 

concerned and the organisation which lodged the complaint to submit written 
information and observations on the admissibility of the complaint within such 
timelimit as it shall prescribe. 

Article 7 
1. If it decides that a complaint is admissible, the Committee of Independent 

Experts shall notify the Contracting Parties to the Charter through the Secretary 
General. It shall request the Contracting Party concerned and the organisation 
which lodged the complaint to submit, within such timelimit as it shall 
prescribe, all relevant written explanations or information, and the other 
Contracting Parties to this Protocol, the comments they wish to submit, within 
the same timelimit. 

2. If the complaint has been lodged by a national organisation of employers 
or a national trade union or by another national or international non

governmental organisation, the Committee of Independent Experts shall notify 
the international organisations of employers or trade unions referred to in 
paragraph 2 of Article 27 of the Charter, through the Secretary General, and 
invite them to submit observations within such timelimit as it shall prescribe. 

3. On the basis of the explanations, information or observations submitted 
under paragraphs 1 and 2 above, the Contracting Party concerned and the 
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organisation which lodged the complaint may submit any additional written 
information or observations within such time-limit as the Committee of 
Independent Experts shall prescribe. 

4. In the course of the examination of the complaint, the Committee of 
Independent Experts may organise a hearing with the representatives of the 
parties. 

Article 8 
1. The Committee of Independent Experts shall draw up a report in which it 

shall describe the steps taken by it to examine the complaint and present its 
conclusions as to whether or not the Contracting Party concerned has ensured 
the satisfactory application of the provision of the Charter referred to in the 
complaint. 

2. The report shall be transmitted to the Committee of Ministers. It shall also 
be transmitted to the organisation that lodged the complaint and to the 
Contracting Parties to the Charter, which shall not be at liberty to publish it. 

It shall be transmitted to the Parliamentary Assembly and made public at the 
same time as the resolution referred to in Article 9 or no later than four months 
after it has been transmitted to the Committee of Ministers. 

Article 9 
1. On the basis of the report of the Committee of Independent Experts, the 

Committee of Ministers shall adopt a resolution by a majority of those voting. 
If the Committee of Independent Experts finds that the Charter has not been 
applied in a satisfactory manner, the Committee of Ministers shall adopt, by a 
majority of two-thirds of those voting, a recommendation addressed to the 
Contracting Party concerned. In both cases, entitlement to voting shall be 
limited to the Contracting Parties to the Charter. 

2. At the request of the Contracting Party concerned, the Committee of 
Ministers may decide, where the report of the Committee of Independent 
Experts raises new issues, by a two-thirds majority of the Contracting Parties to 
the Charter, to consult the Governmental Committee. 

Article 10 
The Contracting Party concerned shall provide information on the measures 

it has taken to give effect to the Committee of Ministers' recommendation, in 
the next report which it submits to the Secretary General under Article 21 of the 
Charter. 

Article 11 
Articles 1 to 10 of this Protocol shall apply also to the articles of Part II of 

the first Additional Protocol to the Charter in respect of the States Parties to 
that Protocol, to the extent that these articles have been accepted. 

Article 12 
The States Parties to this Protocol consider that the first paragraph of the 

appendix to the Charter, relating to Part III, reads as follows: 
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"It is understood that the Charter contains legal obligations of an 
international character, the application of which is submitted solely to the 
supervision provided for in Part IV thereof and in the provisions of this 
Protocol.". 

Article 13 
1. This Protocol shall be open for signature by member States of the Council 

of Europe signatories to the Charter, which may express their consent to be 
bound by: 

(a) Signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or 
(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by 

ratification, acceptance or approval. 
2. A member State of the Council of Europe may not express its consent to 

be bound by this Protocol without previously or simultaneously ratifying the 
Charter. 

3. Instruments of ratification, acceptace or approval shall be deposited with 
the Secretary General of the Council of Europe. 

Article 14 
1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following 

the expiration of a period of one month after the date on which five member 
States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the 
Protocol in accordance with the provisions of Article 13. 

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent 
to be bound by it the Protocol shall enter into force on the first day of the 
month following the expiration of a period of one month after the date of the 
deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval. 

Article 15 
1. Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a 

notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month 

following the expiration of a period of twelve months after the date of receipt of 
such notification by the Secretary General. 

Article 16 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member 

States of the Council of: 
(a) Any signature; 
(b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval; 
(c) the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 14; 
(d) any other act, notification or declaration relating to this Protocol. 
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In witness whereof the undersigned, being 
duly authorised thereto, have signed this 
Protocol. 
Done at Strasbourg, this 9th day of 
November 1995, in English and French, 
both texts being equally authentic, in a sin
gle copy which shall be deposited in the 
archives of the Council of Europe. The 
Secretary General of the Council of Europe 
shall transmit certified copies to each 
member State of the Council of Europe. 

For the Government 
of the Republic of AJbania: 

For the Government 
of the Principality of Andorra: 

En foi de quoi, les soussignes, ddment 
autorises a cet effet, ont signe le present 
Protocole. 
Fait a Strasbourg, le 9 novembre 1995, en 
frangais et en anglais, les deux textes 
faisant egalement foi, en un seul exem
plaire qui sera depose dans les archives du 
Conseil de I'Europe. Le Secretaire General 
du Conseil de I'Europe en communiquera 
copie certifiee conforme a chacun des Etats 
membres du Conseil de I'Europe.; 

Pour le Gouvernement 
de la Republique d'Albanie: 

Pour le Gouvernement 
de la Principaute d'Andorre: 

For the Government ι 
of the Republic of Austria: 

Pour le Gouvernement 
de la Republique d'Autriche: 
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For the Government 
of the Kingdom of Belgium: 

Pour le Couvernement 
du Royaume de Belgique: 

For the Government 
of the Republic of Bulgaria: 

Pour le Gouvernement 
de la Republique de Bulgarie: 

For the Government 
of the Republic of Cyprus: 

Pour le Gouvernement 
de la Republique de Chypre: 

with reservaVon in respect 
of ratification or acceptance 

Alecos SHAMBOS 

For the Government 
of the Czech Republic: 

Pour le Gouvernement 
de la Republique tcheque: 

For the Government 
the Kingdom of Denmark: 

Pour le Gouvernement 
du Royaume de Danemark 

with reservation in respect 
of ratification or acceptance 

Henrik W0HLK 



148 

For the Government Pour le Gouvernement 
of the Republic of Estonia: de la Republique d'Estonie 

For the Government Pour le Gouvernement 
of the Republic of Finland: de la Republique de Finlande: 

with reservation in respect 
of ratification or acceptance 

Tarja HALONEN 

For the Government Pour le Gouvernement 
of the French Republic: de la Republique fra^aise: 

sous reserve de ratification 
ou d 'acceptation 

Michel LENNUYEUX-COMNF.NE 

For the Government Pour le Gouvernement 
of the Federal Republic of Germany: de la Republique federate d'Allemagne: 

For the Government 
of the Hellenic Republic: 

Pour le Gouvernement 
de la Republique hellenique: 
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Pour le Gouvernement 
de la Republique de Hongrie: 

For the Government Pour le Gouvernement 
of the Icelandic Republic: de la Republique islandaise: 

For the Government Pour le Gouvernement 
of Ireland: d'lriande: 

For the Government Pour le Gouvernement 
of the Italian Republic: de la Republique italienne: 

sous reserve de ratification 
ου d 'acceptation 

Walter GARDINI 

For the Government 
of the Republic of Latvia: 

Pour le Gouvernement 
de la Republique de Lettonie: 
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For the Government 
of the Principality of Liechtenstein 

Pour le Gouvernement 
de la Principaute de Liechtenstein 

For the Government 
of the Republic of Lithuania: 

Pour le Gouvernement 
de la Republique de Lituanie 

For the Government 
of the Grand Duchy of Luxembourg: 

Pour le Gouvernement 
du Grand-Duche de Luxembourg: 

For the Government 
of Malta: 

Pour le Gouvernement 
de Malte: 

For the Government 
of the Republic of Moldova: 

Pour le Gouvernement 
de la Republique de Moldova: 
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For the Government Pour le Couvernement 
of the Kingdom of the Netherlands: du Royaume des Pays*Bas 

For the Government Pour le Gouvernement 
of the Kingdom of Norway; du Royaume de Norvege 

For the Government Pour le Gouvernement 
of the Republic of Poland; de la Republique de Pologne: 

Fofr the Government Pour le Gouvernement 
of the Portuguese Republic: de la Republique portugaise: 

sous reserve de ratification 
ου d'acceptation 

Francisco SE1XAS DA COSTA 

For the Government 
: of Romania: 

Pour le Gouvernement 
de la Roumanie: 
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For the Government Pour le Couvernement 
of the Republic of San Marino: de la Republique de Saint-Marin 

For the Government Pour le Gouvernement 
of the Slovak Republic: de la Republique slovaque: 

For the Government Pour le Gouvernement 
of the Republic of Slovenia: de la Republique de Slovenie: 

For the Government Pour le Gouvernement 
of the Kingdom of Spain: du Royaume d'Espagne: 

For the Government Pour le Gouvernement 
of the Kingdom of Sweden: du Royaume de Suede: 

with reservation in respect 
of ratification or acceptance 

Jan ELIASSON 
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For the Government 
of the Swiss Confederation 

Pour le Couvernement 
de la Conf£d£ration Suisse: 

For the Government 
of the Turkish Republic; 

Pour le Gouvernement 
de la Republique turque: 

For the Government 
of the United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland: 

Pour le Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

etd'IrlandeduNord: 

Certified a true copy of the sole original Copie certitee conforme a I'exemplaire 
document, in English and in French, de- original unique en langues francaise et 
posited in the archives of the Council of anglaise. depose" dans les archives du 
Europe. Conseil de Γ Europe. 

Strasbourg, k ^ u i ^ t . &&S 

The Director of the Legal Affairs 
of the Council of Europe, f. 

Le Directeur des Affaires juridiques 
du Conseil de Γ Europe, 

Guy DE VEL 



Ν. 9(ΙΙΙ)/96 154 

ΜΕΡΟΣ II 
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
Π ρ ο ο ί μ ι ο 

Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα οποία έχουν υπογράψει 
αυτό το Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Χάρτη, το οποίο έχει ανοιχτεί για 
υπογραφή στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 (στο εξής αναφερόμενος ως 
«ο Χάρτης»)· 

Έχοντας αποφασίσει να πάρουν νέα μέτρα προς βελτίωση της αποτελεσμα

τικής εφαρμογής των κοινωνικών δικαιωμάτων που διαφυλάσσονται από το 
Χάρτη· 

Έχοντας υπόψη ότι ο σκοπός αυτός θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί, συγκε

κριμένα μέσω της δημιουργίας διαδικασίας συλλογικών παραπόνων, η οποία, 
μεταξύ άλλων, θα ενδυνάμωνε τη συμμετοχή διευθυντικών και εργατικών και 
μηκυβερνητικών οργανισμών, 

Έχουν συμφωνήσει ως ακολούθως: 
Αρθρο 1 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη στο Πρωτόκολλο αυτό αναγνωρίζουν το δικαίωμα 
των ακόλουθων οργανισμών να υποβάλλουν παράπονα ισχυριζόμενοι μη 
ικανοποιητική εφαρμογή του Χάρτη: 

(α) Διεθνών οργανισμών εργοδοτών και συντεχνιών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του Άρθρου 27 του Χάρτη· 

(β) άλλων διεθνών μηκυβερνητικών οργανισμών οι οποίοι υπέχουν 
συμβουλευτική θέση με το Συμβούλιο της Ευρώπης και βρίσκονται σε 
κατάλογο ο οποίος έχει ετοιμαστεί για το σκοπό αυτό από την Κυβερ

νητική Επιτροπή· 
(γ) αντιπροσωπευτικών εθνικών οργανισμών των εργοδοτών και των 

συντεχνιών εντός της δικαιοδοσίας του Συμβαλλόμενου Μέρους 
εναντίον του οποίου έχουν υποβάλει παράπονο. 

Άρθρο 2 
1. Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται, επίσης, όταν εκφράζει τη συγκατάθεση 

του να δεσμευτεί από το Πρωτόκολλο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 13 ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο, να δηλώσει ότι αναγνω

ρίζει το δικαίωμα οποιουδήποτε άλλου αντιπροσωπευτικού εθνικού μη

κυβερνητικού οργανισμού εντός της δικαιοδοσίας του το οποίο έχει συγκεκρι

μένη αρμοδιότητα στα θέματα τα οποία χειρίζεται ο Χάρτης, να υποβάλει 
παράπονα εναντίον του. 

2. Τέτοιες δηλώσεις δύνανται να γίνουν για ορισμένη περίοδο. 
3. Οι δηλώσεις κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης ο οποίος διαβιβάζει αντίγραφα τους στα Συμβαλλόμενα Μέρη και 
τις δημοσιεύει. 
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Άρθρο 3 
Οι διεθνείς μηκυβερνητικοί οργανισμοί και οι εθνικοί μηκυβερνητικοί 

οργανισμοί οι οποίοι αναφέρονται στο Άρθρο 1(β) και Άρθρο 2, αντίστοιχα, 
δύνανται να υποβάλουν παράπονα σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία καθο
ρίζεται από τις πιο πάνω διατάξεις μόνο σε σχέση με αυτά τα θέματα για τα 
οποία έχουν αναγνωριστεί ότι έχουν συγκεκριμένη αρμοδιότητα. 

Άρθρο 4 
Το παράπονο υποβάλλεται γραπτώς, αφορά διάταξη του Χάρτη την οποία 

ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος έχει αποδεχτεί και υποδεικνύει τον 
τρόπο με τον οποίο το τελευταίο δέν έχει διαφυλάξει την επαρκή εφαρμογή 
της διάταξης αυτής. 

Άρθρο 5 
Οποιοδήποτε παράπονο απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα ο οποίος 

επιβεβαιώνει λήψη του, το γνωστοποιεί στο εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος 
και αμέσως το διαβιβάζει στην Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων. 

Άρθρο 6 
Η Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων δύναται να ζητήσει από το 

εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος και από τον οργανισμό ο οποίος υπέβαλε το 
παράπονο να υποβάλει γραπτές πληροφορίες και παρατηρήσεις για την 
αποδεκτότητα του παραπόνου μέσα σε τέτοια προθεσμία την οποία η 
Επιτροπή θα καθορίσει. 

Άρθρο 7 
1. Αν η Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων αποφασίσει ότι το 

παράπονο είναι αποδεκτό, γνωστοποιεί τα Συμβαλλόμενα Μέρη του Χάρτη 
μέσω του Γενικού Γραμματέα. Ζητά από το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο 
Μέρος και τον Οργανισμό που υπέβαλε το παράπονο, να υποβάλει μέσα σε 
καθορισμένη προθεσμία όλες τις σχετικές γραπτές επεξηγήσεις ή πληροφορίες 
και από τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη στο Πρωτόκολλο αυτό, τα σχόλια τα 
οποία επιθυμούν να υποβάλουν μέσα στην ίδια προθεσμία. 

2. Αν το παράπονο έχει υποβληθεί από διεθνή οργανισμό εργοδοτών ή από 
εθνική συντεχνία ή από άλλο εθνικό ή διεθνή μηκυβερνητικό οργανισμό, η 
Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ειδοποιεί τους διεθνείς οργανι
σμούς εργοδοτών ή τις συντεχνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
Άρθρου 27 του Χάρτη, μέσω του Γενικού Γραμματέα και τους καλεί να 
υποβάλουν παρατηρήσεις μέσα σε τέτοια χρονική προθεσμία την οποία θα 
καθορίσει. 

3. Με βάση τις επεξηγήσεις, πληροφορίες ή παρατηρήσεις οι οποίες 
υποβάλλονται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 πιο πάνω, το εν λόγω 
Συμβαλλόμενο Μέρος και ο οργανισμός ο οποίος υπέβαλε το παράπονο δύνα
νται να υποβάλουν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή παρατηρήσεις 
μέσα σε τέτοια προθεσμία την οποία η Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνω
μόνων θα καθορίσει. 

4. Κατά τη διάρκεια εξέτασης του παραπόνου, η Επιτροπή Ανεξάρτητων 
Εμπειρογνωμόνων δύναται να διευθετήσει ακρόαση με τους αντιπροσώπους 
των μερών. 
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Αρθρο 8 
1. Η Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ετοιμάζει έκθεση στην 

οποία περιγράφει τα στάδια εξέτασης του παραπόνου και παρουσιάζει τα 
συμπεράσματα της σχετικά με το κατά πόσο ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο 
Μέρος έχει διασφαλίσει την επαρκή εφαρμογή της διάταξης του Χάρτη που 
αναφέρεται στο παράπονο. 

2. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Υπουργών. Διαβιβάζεται επίσης 
στον οργανισμό ο οποίος υπέβαλε το παράπονο και στα Συμβαλλόμενα Μέρη 
του Χάρτη, που δε θα έχουν την ελευθερία να το δημοσιεύσουν. 

Διαβιβάζεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και δημοσιεύεται συγχρό

νως με την απόφαση που αναφέρεται στο Αρθρο 9 ή όχι αργότερα από 
τέσσερις μήνες μετά τη διαβίβαση της στην Επιτροπή Υπουργών. 

Αρθρο 9 
1. Με βάση την έκθεση της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, η 

Επιτροπή Υπουργών υιοθετεί απόφαση με πλειοψηφία των ψηφιζόντων. Αν η 
Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων αποφασίσει ότι ο Χάρτης δεν έχει 
εφαρμοστεί με ικανοποιητικό τρόπο, η Επιτροπή Υπουργών υιοθετεί, με 
πλειοψηφία δύο τρίτων των ψηφιζόντων, εισήγηση η οποία απευθύνεται στο 
εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος. Και στις δύο περιπτώσεις, δικαίωμα ψήφου 
έχουν μόνο τα Συμβαλλόμενα Μέρη του Χάρτη. 

2. Ύστερα από αίτημα του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, η Επιτροπή 
Υπουργών δύναται να αποφασίσει, όταν η έκθεση της Επιτροπής Ανεξάρ

τητων Εμπειρογνωμόνων εγείρει νέα θέματα, με δύο τρίτα πλειοψηφία των 
Συμβαλλόμενων Μερών του Χάρτη, να ζητήσει σύσκεψη με την Κυβερνητική 
Επιτροπή. 

Αρθρο 10 
Το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει πληροφορίες για τα 

μέτρα τα οποία έχει λάβει προς υλοποίηση της εισήγησης της Επιτροπής 
Υπουργών, στην επόμενη έκθεση την οποία υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα 
δυνάμει του Άρθρου 21 του Χάρτη. 

Άρθρο 11 
Τα Άρθρα 1 έως 10 του Πρωτοκόλλου αυτού εφαρμόζονται επίσης και για 

τα άρθρα του Μέρους Π του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Χάρτη 
όσον αφορά τα Κράτη Μέρη του Πρωτοκόλλου αυτού, στην έκταση όπου τα 
άρθρα αυτά έχουν γίνει αποδεκτά. 

Άρθρο 12 
Τα Κράτη Μέρη του Πρωτοκόλλου αυτού θεωρούν ότι η πρώτη παρά

γραφος του παραρτήματος του Χάρτη, σε σχέση με το Μέρος III, έχει ως 
ακολούθως: 

«Είναι κατανοητό ότι ο Χάρτης περιέχει νομικές υποχρεώσεις διεθνή 
χαρακτήρα, η εφαρμογή των οποίων υπόκειται μόνο στην εποπτεία που 
προβλέπεται στο Μέρος IV αυτού και στις διατάξεις του Πρωτοκόλλου 
αυτού.». 
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Άρθρο 13 
1. Το Πρωτόκολλο αυτό είναι ανοικτό για υπογραφή των Κρατών μελών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης τα οποία έχουν υπογράψει το Χάρτη, και τα 
οποία δύνανται να εκφέρουν τη συγκατάθεση τους να δεσμευτούν με: 

(α) Υπογραφή χωρίς επιφύλαξη όσον αφορά την κύρωση, αποδοχή ή 
έγκριση· ή 

(β) υπογραφή με την προϋπόθεση κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης που 
ακολουθείται με κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. 

2. Κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης δε δύναται να εκφέρει τη 
συγκατάθεση του να δεσμευτεί από το Πρωτόκολλο αυτό χωρίς προηγου

μένως ή συγχρόνως να έχει υπογράψει το Χάρτη. 
3. Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Γενικό 

Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Άρθρο 14 

1. Το Πρωτόκολλο αυτό τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί μετά τη λήξη ενός μηνός από την ημερομηνία όπου πέντε Κράτη 
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν εκφράσει τη συγκατάθεση τους να 
δεσμευτούν από το Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13. 

2. Αναφορικά με οποιοδήποτε Κράτος μέλος το οποίο εκφράζει μεταγενέ

στερα τη συγκατάθεση του να δεσμευτεί από αυτό, το Πρωτόκολλο ισχύει την 
πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη ενός μηνός από την 
ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. 

Άρθρο 15 
1. Μέρος δύναται οποτεδήποτε να καταγγείλει το Πρωτόκολλο αυτό με 

γνωστοποίηση η οποία απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. 

2. Η καταγγελία καθίσταται αποτελεσματική την πρώτη ημέρα του μήνα 
που ακολουθεί τη λήξη δώδεκα μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της 
γνωστοποίησης αυτής από το Γενικό Γραμματέα. 

Άρθρο 16 
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί σε όλα 

τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου για

(α) Κάθε υπογραφή· 
(β) την κατάθεση του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης· 
(γ) την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Πρωτοκόλλου αυτού σύμφωνα με 

το Άρθρο 14· 
(δ) κάθε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή δήλωση που έχει σχέση με το 

Πρωτόκολλο αυτό. 
Σε μαρτυρία των πιο πάνω, οι υπογεγραμμένοι, αφού έχουν δεόντως εξου

σιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο αυτό. 
Έγινε στο Στρασβούργο, στις 9 Νοεμβρίου 1995, σε ένα και μόνο πρωτό

τυπο, σε δύο εξίσου αυθεντικά κείμενα στα Αγγλικά και Γαλλικά, το οποίο θα 
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καταχωρηθεί στα αρχεία του Συμβουλίου, της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμμα
τέας του Συμβουλίου της Ευρώπης νθα διαβιβάσει πιστοποιημένα αντίγρ.α(ρα 
σε κάθε Κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


