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Ο περί της Συμβάσεως περί της Αξιοποιήσεως τοϋ Ανθρωπίνου 
Δυναμικού (Κυρωτικός) Νόμος τόϋ 1977 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως ε ις 
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 
52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 35 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ 1975 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό πάρων Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως Συ,νσιπικός 
περί της Αξιοποιήσεως του 'Ανθρωπίνου Δυναμικού (Κυρωτικός) τίτλος. 
Νόμος του 1977. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη 'Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν περί της 'Αξιοποιήσεως τοϋ 
'Ανθρωπίνου Δυναμικού του 1975, της οποίας τό κείμενον έν τω 
άγγλικω πρωτοτυπώ εκτίθεται είς τό Πρώτον Μέρος τοϋ Πίνακος 
και έν μεταφράσει εις τήν Έλληνικήν εϊς τό Δεύτερον Μέρος του 
Πίνακος : Πίνσζ. 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων 
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 

3. Διά τοϋ παρόντος Νόμου κυροϋται ή Σύμδασις. κύρωσις 
Συμβάσεως. 

Π 1 Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CONVENTION 142 CONCERNING VOCATIONAL GUIDANCE 

AND VOCATIONAL TRAINING IN THE DEVELOPMENT 
OF HUMAN RESOURCES 

The General Conference of the International Labour Organisation, 
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International 

labour Office, and having met in its Sixtieth Session on 4 June, 1975, and 
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to human 

resources development: vocational guidance and vocational training, which 
is the sixth item on the agenda of the session, and . 

Having determined that these proposals shall take the form of an international 
Convention. 
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adopts this twenty - third day of June οϊ the year one thousand nine hundred 
and seventy - five the following Convention, which may be cited as the Human 
Resources Development Convention. 1975: 

Article 1 
1. Each Member shall adopt and develop comprehensive and co - ordinated 

policies and programmes of vocational guidance and vocational training, closely 
linked with employment, in particular through public employment services. 

2. These policies and programmes shall take due account of— 
(a) employment needs, opportunities and problems, both regional and 

national; 
(b) the stage and level of economic, social and cultural development; 

and 
(c) the mutual relationships between human resources development and 

other economic, social and cultural objectives. 
3. The policies and programmes shall be pursued by methods that are 

appropriate to national conditions. 
4. The policies and programmes shall be designed to improve the ability 

of the individual to understand and, individually or collectively, to influence the 
working and social environment. 

5. The policies and programmes shall encourage and enable all persons, 
on an equal basis and without any discrimination whatsoever, to develop and 
use their capabilities for work in their own best interests and in accordance 
with their own aspirations, account being taken of the needs of society. 

Article 2 
With the above ends in view, each Member shall establish and develop 

open, flexible and complementary systems of general, technical and vocational 
education, educational and vocational guidance and vocational training, whether 
these activities take place within the system of formal education or outside it. 

Article 3 
1. Each Member shall gradually extend its systems of vocational guidance, 

including continuing employment information, with a view to ensuring that 
comprehensive information arid the broadest possible guidance are available to 
all children, young persons and adults, including appropriate programmes for 
all handicapped and disabled persons. 

2. Such information and guidance shall cover the choice of an occupation, 
vocational training and related educational opportunities, the employment situation 
and employment prospects, promotion prospects, conditions of work, safety and 
hygiene at work, and other aspects of working life in the various sectors of 
economic, social and cultural activity and at all levels of responsibility. 

3. The information and guidance shall be supplemented by information on 
general aspects of collective agreements and of the rights and obligations of all 
concerned under labour law; this information shall be provided in accordance 
with national law and practice, taking into account the respective functions and 
tasks of the workers' and employers' organisations concerned. 

Article 4 ,; 
Each Member shall gradually extend, adapt and harmonise its vocational 

training systems to meet the heeds for vocational training throughout life of 
both young persons and adults in all sectors of the economy and branches of 
economic activity and at all levels of skill and responsibility. 
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Article 5 
Policies and programmes of vocational guidance and vocational training 

shall be formulated and implemented in co - operation with employers' and 
workers' organisations and, as appropriate and in accordance with national law 
and practice, with other interested bodies. 

Article 6 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the 

Director - General of the International Labour Office for registration. 

Article 7 
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the 

International Labour Organisation whose ratifications have been registered with 
the Director - General. 

2. It shall come into force twelve months after the date on which the 
ratifications of two Members have been registered with the Director - General. 

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve 
months after the date on which its ratification has been registered. 

Article 8 
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after 

the expriration of ten years from the date on which the Convention first comes 
into force, by an act communicated to the Director - General of the International 
Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one 
year after the date on which it is registered. 

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, 
within the year following the expiration of the period of ten years mentioned 
in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in 
this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may 
denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under 
the terms provided for in this Article. 

Article 9 
1. The Director - General of the International Labour Office shall notify 

all Members of the International Labour Organisation of the registration of all 
ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the 
Organisation. 

2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of 
the second ratification communicated to him, the Director - General shall draw 
the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the 
Convention will come into force. 

Article 10 
The Director - General of the International Labour Office shall communicate 

to the Secretary - General of the United Nations for registration in accordance 
with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all 
ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the 
provisions of the preceding Articles. 

Article 11 
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the 

International Labour Office shall present to the General Conference a report on 
the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on 
the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part. 
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Article 12 
1. Should Ihe Conference adopt a new Convention revising this Convention 

in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides 
(a) the ratification by.a Member of the new revising Convention shall 

ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, 
notwithstanding the provisions of Article 8 above, if and when the 
new revising Convention shall have come into force; 

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force 
this Convention shall cease to be open to ratification by the Members. 

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and 
content for those Members which have ratified it but have hot ratified the 
revising Convention. 

Article 13 
The English and French versions of the text of this Convention are equally 

authoritative. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ 142 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΤΗΝ ΑΞΙ ΟΠΟΙ ΗΣ IN ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ή Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας, Συγκληθεΐσα 
εν Γενεύη 6πό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργα
σίας και συνελθοΟσα αυτόθι τήν 4η·ν Ιουνίου, 1975 κατά την Έξηκοστήν 
Σύνσδον αύτης, 

Ά(|>ο0 απεφάσισε την υίοθέτησιν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς τήν άξιο
ποίησιν του ανθρωπίνου δυναμικού: δ επαγγελματικός προσανατολισμός 
καΐ ή έκπαΐδευσις αποτελούν τό &κτον θέμα της ημερησίας διατάξεως της 
συνόδου, 

ΆφοΟ άπεφάσισεν δπως at προτάσεις αύται λάβουν τόν τύπον διεθνούς Συμ
βάσεως, 

υιοθετεί σήμερον 23ην Ιουνίου, 1975 τήν ως έπεται Σύμβασιν, ήτις θέλει ανα
φέρεται ώς ή Σύμβασις περί της Αξιοποιήσεως του 'Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
1975: 

"Αρθρον 1 
Πάν Μέλος δέον δπως υΐοθετη και άναπτύσση πλήρη και συνδεδυασμένα 

προγράμματα καΐ πολιτικήν έπαγγελμοπιικοΟ προσανατολισμού και εκπαιδεύ
σεως, στενώς συνοεδεμένην προς τήν άπασχόλησιν, κυρίως μέσω των δημοσίων 
υπηρεσιών απασχολήσεως. 

2. Ή πολιτυκή καΐ τά προγράμματα ταύτα δέον δπως λαμβάνουν προσή
κοντος ύπ* δψιν: 

(α) τάς άνάγκας, τάς δυνατότητας και τά προβλήματα δσον άφορα είς 
τήν άπασχόλησιν τόσον επί περιφερειακού δσον καΐ εθνικού επιπέδου' 

(β) τό στάδιον καί τό έιπίπεδον της οΙκονομικής, κοινωνικής καΐ μορφω
τικής αναπτύξεως" καί 

(γ) τάς ύφισταμένας σχέσεις μεταξύ των στόχων αξιοποιήσεως τοΟ 
ανθρωπίνου δυναμιικου καί των έτερων οικονομικών, κοινωνικών 
καί μορφωτικών στόχων. 

3. Ή πολιτική καί τά προγράμματα ταύτα δέον δπως έφαρμόζωνται διά 
μεθόδων προσηρμοαμένων είς τάς έθνικάς συνθήκας. 

4. Ή πολιτική καί τά προγράμματα ταύτα δέον δπως σκοπούν είς τήν 
βελτίωσιν της Ικανότητος του ατόμου νά κατανοη τό έργασιακόν και κοινωνι
κόν περιβάλλον καί νά έπιδρα έπ' αυτών ατομικώς καί συλλογικώς. 
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5. Ή έν λόγω πολιτική και τά προγράμματα δέον δπως ενθαρρύνουν και 
βοηθούν πάντα τά πρόσωπα, έπί ίσης βάσεως καΐ άνευ οίασδήττοτε διακρίσεως, 
εις την άνόοπτυξιν και χρησιμοποίησα/ των επαγγελματικών των ικανοτήτων 
προς τό καλύτερον αυτών όφελος κάι συμφώνως προς τάς επιδιώξεις των, λαμ
βανομένων συγχρόνως ύπ' δψιν τών αναγκών της κοινωνίας. 

"Αρθρον 2 
Προς έπίτευξιν τών ως άνω αναφερομένων σκοπών, παν Μέλος δέον δπως 

έκπονη και τελειοποιή ανοικτά, ελαστικά και συμπληρωματικά συστήματα 
γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, μορφωτικού και επαγγελ
ματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, ανεξαρτήτως 
έάν αί δραστηριότητες αύται λαμβάνουν χώραν εντός ή έκτος του συστήματος 
τής τυπικής εκπαιδεύσεως. 

"Αρθρον 3 
1. Πάν Μέλος δέον δπως έπιεκιτείνη προοδευτικώς την έφαρμογήν τών συστη

μάτων του επαγγελματικού' προσανατολισμοΟ και τών συστημάτων τής συνε
χούς ενημερώσεως έπί τής απασχολήσεως, προκειμένου νά διασφαλισθή ή πλή
ρης ένημέρωσις κάί κατά τό δυνατόν ευρύς προσανατολισμός πάΜτων χών παί
δων, έφηβων και ενηλίκων, περιλαμβανομένων τών καταλλήλων προγραμμάτων 
διά πάντας τους αναπήρους καΐ μειονεκτουντας. 

2. Ή έν λόγω ένημέρωσις και ό προσανατολισμός δέον δπως καλύπτουν 
τήν επιλογήν ενός επαγγέλματος, τήν έπαγγβλματικήν έκιπαίδευσιν και τάς 
σχείτικάς προς ταύτην δυνατότητας εκπαιδεύσεως, τήν κατάστασιν τής απασχο
λήσεως και τάς προοπτικάς απασχολήσεως, τάς προοπτικάς προαγωγής, τάς 
συνθήκας εργασίας, τήν άσφάλειαν καΐ τήν όγιεινήν τής εργασίας και τάς 
λοιπάς όψεις του ενεργού βίου είς τους διαφόρους τομείς σίκονομιικής, κοινω
νικής και μορφωτικής δραστηριότητος και είς πάντα τά επίπεδα υπευθυνότητος. 

3. Ή έν λόγω ένημέρωσις και προσανατολισμός δέον δπως συμπληρουται 
διά ενημερώσεως έπί τών γενικών δψεων τών συλλογικών συμβάσεων καΐ τών 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πάντων τών ενδιαφερομένων μερών συμφώνως 
προς τήν έργατικήν νομοθεσίαν. Ή ένηιμέρωσις αυτή δέον δπως παρέχεται 
συμφώνως προς τήν έθνικήν νομοθεσίαν και πρακτικήν λαμβανομένων ύπ* δψιν 
τών αντιστοίχων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τών ενδιαφερομένων εργατικών 
και εργοδοτικών οργανώσεων. 

"Αρθρον 4 
Πάν Μέλος δέον δπως έπεκτείνη, υΐοθετή και έναρμονίζη προοδευτικώς τά 

οικεία αυτού συστήματα επαγγελματικού προσανατολισμού ίνα άνταπσκριθη 
είς τάς άνάγκας τών έφηβων καΐ ενηλίκων, καθ* δλην τήν διάρκειαν του βίου 
των, είς πάντας τους τομείς τής οικονομίας, εις τους κλάδους οίκονσμιικής δρα
στηριότητος και εις πάντα τά έιτίιπεδα επαγγελματικής είδικεύσεως και όπευ
θυνότητος. 

"Αρθρον 5 
Ή πολιτική και τά προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμοΟ καΐ 

εκπαιδεύσεως δέον δπως εκπονούνται καΐ έφορμόζωνται έν συνεργασία μετά 
τών εργοδοτικών καΐ εργατικών οργανώσεων, ώς καΐ ενδεχομένως, συμφώνως 
προς τήν έθνικήν νομοθεσίαν καΐ πρακτικήν, μεθ* έτερων ενδιαφερομένων οργα
νισμών. 

"Αρθρον 6 
Αί επίσημοι επικυρώσεις τής παρούσης Συμβάσεως δέον δπως κοινοποιούν

ται είς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας προς κατα
χώρισιν. 

"Αρθρον 7 \ 
1. Ή παρούσα Σύμβασις δεσμεύει μόνον εκείνα τά Μέλη τής Διεθνούς 

'Οργανώσεως 'Εργασίας τών όποιων ή έπικύρωσις έχει καταχωρισθή ύπό του 
Γενικού Διευθυντού. 

2. Α5τη θέλει τεθή έν ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά τήν ύπό του Γενικού Διευ
θυντού καταχώρισιν των έπυκυρώσεων δύο Μβλών. 
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3. "Ακολούθως ή Συμβασις αύτη άρχεται Ισχύουσα δι' εκαστον Μέλος 

δώδεκα μήνας άφ' ής ή έπικύρωσις τούτου καταχωρισθη. 
"Αρθρον 8 

1. Παν Μέλος επικύρωσαν τήν παροΟσαν Σύμβασιν δύναται νά καταγγείλη 
ταύτην μετά πάροδον δ&καεαίας άφ' ής αυτή τό πρώτον ήρξατο Ισχύουσα δια 
πράξεως άνακοινουμένης εις τον Γενικόν Διευθυντή ν του Διεθνούς Γραφείου 
'Εργασίας προς καταχώρισιν. Ή καταγγελία θέλει Ισχύσει μετά πάροδον 
έτους από της καταχωρίσεως της. 

2. Πάν Μέλος δπερ έχει επικυρώσει την παροΟσαν Σύμβασιν καΐ όπερ, 
εντός έτους άπό της λήξεως της έν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευο
μένης δεκαετίας, δέν έχει κάμει χρήσιν της όπό του παρόντος άρθρου προβλε
πομένης δυνατότητος καταγγελίας, δεσμεύεται διά μίαν νέαν δεκαετίαν και 
συνεπώς δύναται νά καταγγείλη ταύιτην κατά τήν λήξιν έκαστης δεκαετίας 
ύπό τους, έν τφ παρόντι "Αρθρω, προβλεπόμενους ορούς. 

"Αρθρον 9 
1. Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θέλει γνωστο

ποιεί είς άπαντα τά μέλη της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας τήν καταχώ
ρισιν άπασών τών επικυρώσεων καΐ καταγγελιών, αΐτινες άνεκοινώθησαν είς 
αυτόν ύπό τών Μελών της 'Οργανώσεως. 

2. Γνωστοποιών είς τά Μέλη της 'Οργανώσεως τήν καταχώρισιν της δευ
τέρας επικυρώσεως της ανακοινωθείσης είς αυτόν, ό Γενικός Διευθυντής θέλει 
έφιστα τήν προσοχήν τών Μελών της 'Οργανώσεως επί τής ημερομηνίας άφ' ής 
ή παρούσα Σύμβασις θέλει τειθή έν Ισχύϊ. 

"Αρθρον 10 
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θέλει άνακοινοΐ είς 

τόν Γενικόν Γραμματέα τών 'Ηνωμένων Εθνών, προς καταχώρισιν, συμφώνως 
τω "Αρθρω 102 του Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών, πλήρεις 
λεπταμερείας σχετικάς προς πάσας τάς επικυρώσεις και πράξεις καταγγελίας 
τάς οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τά προηγούμενα "Αρθρα. 

"Αρθρον 11 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιο ν του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας δέον νά ύπο

βάλλη, οσάκις κρίνη τούτο άναγκαΐον, είς τήν Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν 
επί της λευτοαργίας της παρούσης Συμβάσεως καΐ θέλει αποφασίζει έάν συν
τρέχη περίπτωσις έγγραφης είς τήν ήιμερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως 
τοΟ θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής. 

"Αρθρον 12 
1. 'Εν ή περιπτώσει ή Συνδιάσκεψις ήθελεν άπσδεχθή νέαν τινά Σύμβασιν 

έπαγομένην έν ολω ή έν μέρει άναθεώρησιν της παρούσης Συμβάσεως, έφ* δσόν 
ή νέα Σύμβασις δέν ορίζει άλλως: 

(α) ή έιπικύρωσις ύπό Μέλους τής νεωτέρας άναθεωρούσης Συμβάσεως 
επάγεται αυτοδικαίως, παρά τάς διατάξεις τοΰ ανωτέρω "Αρθρου 
8, τήν άμεσον καταγγελίαν τής παρούσης Συμβάσεως, έάν και δταν 
ή νεωτέρα αναθεωρούσα Σύμβασις ήθελε τεθή έν Ισχύϊ' 

(β) αφ' ής ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νεωτέρα Σύμβασις τεθή έν 
Ισχύϊ, ή παρούσα Σύμβασις παύει ούσα δεκτυκή επικυρώσεως ύπό 
τών Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει έν πάση περιπτώσει έν Ισχύϊ 
ύπό τόν πραγματικόν τύπον και περιεχάμενον αυτής διά τά Μέλη εκείνα άτινα 
έχουν επικυρώσει ταύτην άλλα δέν ήθελον επικυρώσει τήν αναθεωρούσαν ταύ
την Σύμβασιν. 

"Αρθρον 13 
Τό γαλλικόν καΐ άγγλικόν κε&μενον της παρούσης Συμβάσεως εΐναι έξ 

ίσου αυθεντικά. 


