
345 

Ώ ς ό Κυρωτικός της περί 'Αναθεωρήσεως των Τελικών "Αρθρων Συμβά
σεως του 1961 (Τροποποιητικός) Νόμος του 1965, το κείμενον του όποιου ακο
λουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω 'Άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 15 του 1965 
ο ΚΥΡΩΤΙΚΌς Τ Η ς ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΩς ΤΩΝ 

ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1961 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός της Συνοπτικός 

περι 'Αναθεωρήσεως των Τελικών "Αρθρων Συμβάσεως του 1961 τίτλ°ζ· 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1965, και θα άναγινώσκηται όμου μετά 
του Κυρωτικού της περι 'Αναθεωρήσεως τών Τελικών "Αρθρων Συμ
βάσεως του 1961, Νόμου του 1964 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς 35τοΰΐ964. 
«ό βασικός Νόμος»). 

2. Ή λέξις «Παραρτήματι», ήτις απαντάται είς τήν πέμπτην γραμ Τροποποίησις 
μήν του άρθρου 2 του βασικού Νόμου αντικαθίσταται διά τής λέξεως τ°ο^ίκοΰ2 

«ΠίναΚΙ». Ν°6μοΐσΐΚ°υ 

3 . Το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» του βασικού Νόμου καταργείται και άντι Κατάργησις 
καθίσταται διά του ακολούθου Πίνακος : τοθ Παραρτή

ματος καΐ άνπ
κστάστσσις 
αύτοΰ διά τοϋ 
ΠΙνακος. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

ΣΥΜΒΑΣ1Σ 116 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΝ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Α1ΤΙΝΕΣ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ 
ΠΡΩΤΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩ ΤΕΛΕΙ ΕΝΟ
ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ή Γενική Διάσκεψις του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Εργασίας, 
Συγκληθεΐσα έν Γενεύη ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γρα

φείου 'Εργασίας, και συνελθουσα ε'ις τήν Τεσσαρακοστήν πέμπτην αυτής 
συνεδρίαν τήν 7ην 'Ιουνίου 1961, και 
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Άποφασίσασα έπί της υίοθετήσεως ώρισμένων προτάσεων έν σχέσει προς την 
μερικήν άναθεώρησιν των Συμβάσεων αΐτινες έγένοντο άποδεκται ύπό της 
Γενικής Διασκέψεως του Διεθνούς Οργανισμού Ε ρ γ α σ ί α ς κατά τάς πρώ-

τας τριάκοντα δύο αυτής συνεδρίας έπί τω τέλει ενοποιήσεως των προνοιών 
περί τήν παρασκευήν εκθέσεων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διε-

θνοΰς Γραφείου 'Εργασίας άναφορικώς προς τήν έφαρμογήν Συμβάσεων, 
και 

ΛαβοΟσα υπ' δψιν δτι αϊ προτάσεις αδται δέον δπως περιβληθώσι τόν τύπον διε

θνούς Συμβάσεως , 
υιοθετεί τήν είκοστήν £κτην ήμέραν του Ιουν ίου του Ιτους χίλια έννεακόσια και 

έξήκοντα ενός τήν άκόλουθον Σύμβασιν, ήτις δύναται νά άναφέρηται ώς ή 
περί 'Αναθεωρήσεως των Τελικών "Αρθρων Σύμβασις τοΟ 1961 : 

"Αρθρον 1 
Εις τα κείμενα τών Συμβάσεων αΐτινες έγένοντο άποδεκταί Οπό τής Διεθνούς 

'Εργατ ικής Διασκέψεως κατά τάς πρώτας τριάκοντα δύο αυτής συνεδρίας, το 
Τελικόν "Αρθρον τό προνοούν διά τήν ύποβολήν υπό του Διοικητικού Συμβου

λίου του Διεθνούς Γραφείου ' Εργασ ίας προς τήν Γενικήν Διάσκεψιν εκθέσεως 
άφορώσης είς τήν έφαρμογήν τής Συμβάσεως δέον δπως άπαλειφθή και άντικα

τασταθή διά τοΰ ακολούθου άρθρου : 
«Τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Ε ρ γ α σ ί α ς θά υποβάλ

ει! τΐϊ Γενική Διασκέψει, καθ' οιονδήποτε χρόνον τούτο ήθελε θεωρήσει άναγ
καΐον, Ικθεσιν άφορώσαν εις τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως και 
θά έξετάζη τό εύκταΐον τής έ γ γ ρ α φ η ς είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Δια
σκέψεως του θέματος τής μερικής ή ολικής αναθεωρήσεως ταύτης». 

"Αρθρον 2 
Παν Μέλος του 'Οργανισμού δπερ, μετά τήν ήμερομηνίαν άφ' ής ή παρούσα 

Σύμβασις ήθελε τεθή έν ίσχύί, άνακοινοΐ προς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διε
θνούς Γραφείου Ε ρ γ α σ ί α ς τήν υπ* αυτού τυπική ν έπικύρωσιν οιασδήποτε Συμ
βάσεως υιοθετηθείσης υπό τής Διασκέψεως κατά τάς πρώτας τριάκοντα δύο 
αυτής συνεδρίας θά θεωρήται ώς επικύρωσαν τήν τοιαύτην Σύμβασιν ώς αϋτη 
έτροποποιήθη ύπό τής παρούσης Συμβάσεως . 

"Αρθρον 3 
Δύο αντίτυπα τής παρούσης Συμβάσεως θά έπισημοποιηθώσι διά τής υπο

γραφής τούτων υπό του Προέδρου τής Διασκέψεως και του Γενικού Διευθυντού 
του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας . Τό εν τών αντιτύπων τούτων κατατίθεται 
είς τά άρχε ΐα του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασία^ , τό δέ έτερον διαβιβάζεται 
προς τόν Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων 'Εθνών διά σκοπούς καταχωρή
σεως συμφώνως τω άρθρω 102 του Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων 
Ε θ ν ώ ν . Ό Γενικός Διευθυντής διαβιβάζει κεκυρωμένον άντίγραφον τής παρού
σης Συμβάσεως προς έ'ν £καστον τών Μελών του Διεθνούς 'Οργανισμού Ε ρ 
γασ ίας . 

"Αρθρον 4 
1. Πάσα τυπική κυρωτική τής παρούσης Συμβάσεως πράξις διαβιβάζεται 

προς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Ε ρ γ α σ ί α ς . 
2· Ή ^παρούσα Σύμβασις τίθεται έν ίσχύϊ άπό τής ημερομηνίας άφ' ής ίίθελον 

ληφθή ύπό του Γενικού Διευθυντού αί κυρωτικαΐ πράξεις δύο Μελών τοΰ Διε
θνούς 'Οργανισμού 'Εργασίας . 

3. "Αμα ώς ή παρούσα Σύμβασις ήθελρ τΡθή έ\ ίσχύ'ι ρίτα δέ άαα τη λήψει 
περαιτέρω κυρωτικών τής Συμβάσεως πράξεων, ό Γρ'νικόΓ Λιεοθυντής τοΰ Διε
θνούς Γραφείου Ε ρ γ α σ ί α ς γνωστοποιεί τό γεγονός τούτο είο άπαντα τά Μέλη 
τοΟ Διεθνούς 'Οργανισμού Ε ρ γ α σ ί α ς ώς και τόν Γενικόν Γραμυατέα τών 'Ηνω
μένων Ε θ ν ώ ν . 
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4. "Εκαστον Μέλος του 'Οργανισμού δπερ έπικυροΐ την παρουσαν Σύμβασιν 
αναγνωρίζει δτι ή ύποχρέωσις του Διοικητικού Συμβουλίου ή απορρέουσα έκ 
των Συμβάσεων αΐτινες έγένοντο αποδεκτοί ύπό της Διασκέψεως κατά τάς 
πρώτας τριάκοντα δύο αυτής συνεδρίας δπως ύποβάλλη τη Διασκέψει κατά τα 
εν αύταΐς καθοριζόμενα χρονικά διαστήματα τό εύκταϊον της εγγραφής έν τη 
ημερησία διατάξει τής Διασκέψεως του θέματος της ολικής ή μερικής αναθεω
ρήσεως τής Συμβάσεως, αντικατεστάθη άπό τής ενάρξεως τής ισχύος τής πσ.
ρούσης Συμβάσεως ύπό των προνοιών του τροποποιηθέντος άρθρου δπερ εκτί
θεται έν άρθρω Ί τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 5 
'Ανεξαρτήτως των προνοιών οιασδήποτε τών Συμβάσεων αΐτινες έγένοντο 

άποδεκταί ύπό τής Διασκέψεως κατά τάς πρώτας τριάκοντα δύο αυτής συνε
δρίας, ή ύπό τίνος Μέλους έπικύρωσις τής παρούσης Συμβάσεως δεν επάγεται 
αυτοδικαίως (ipso jure) την καταγγελίαν οιασδήποτε τοιαύτης Συμβάσεως, 
οϋτε τό γεγονός δτι ή παρούσα Σύμβασις τίθεται έν ίσχύϊ θά άποκλείση οιαν
δήποτε τών Συμβάσεων τούτων περαιτέρω επικυρώσεως. 

"Αρθρον 6 
1. Έάν ή Διάσκεψις ήθελεν υιοθετήσει νέαν Σύμβασιν αναθεωρούσαν την 

παρουσαν τοιαύτην είτε έξ ολοκλήρου είτε μερικώς, τότε, έκτος έάν ή νέα Σύμ
βασις προνοή περί του εναντίου— 

(α) ή ύπό τίνος Μέλους έπικύρωσις τής νέας αναθεωρητικής Συμβάσεως 
επάγεται αυτοδικαίως (ipso jure) την καταγγελίαν τής παρούσης Συμ
βάσεως ευθύς ως ή νέα αναθεωρητική Σύμβασις ήθελε τεθή έν Ίσχύϊ' 

(β) άψ' ής ή νέα αναθεωρητική Σύμβασις τίθεται έν Ίσχύϊ ή παρούσα Σύμ
βασις θά παύση οδσα ανοικτή προς έπικύρωσιν ύπό τών Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις θά παραμείνη έν πάση περιπτώσει έν ίσχύϊ ύπό την 
πραγματικήν αυτής μορφήν και περιεχόμενον δι' εκείνα τών Μελών άτινα έπε
κύρωσαν ταύτην, ουχί δμως την άναθεωρητικήν τοιαύτην. 

"Αρθρον 7 
Τά 'Αγγλ ικά και Γαλλικά κείμενα τής Συμβάσεως είναι έξ ίσου αυθεντικά. 
Τά έν τοις ανωτέρω συνιστώσι τό αύθεντικόν κείμενον τής Συμβάσεως δεόν

τως γενομένης αποδεκτής ύπό τής Γενικής Διασκέψεως του Διεθνούς 'Οργανι
σμού 'Εργασίας κατά την Τεσσαρακοστήν πέμπτην συνεδρίαν αυτής ήτις συνε
κροτήθη έν Γενεύη και έτερματίσθη τήν είκοστήν ένάτην ήμέραν του Ιουνίου 
1961. 

Υπεγράφη τήν τριακοστήν ήμέραν του Ιουνίου 1961: 

Ό Πρόεδρος του Συνεδρίου 
(Υπ.) Μ. Α. RASCH1D. 

Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας 
(Ύπ.) DAVID Α. MORSE. 

Τό κείμενον τής Συμβάσεως ώς τούτο παρουσιάζεται ώδε αποτελεί πιστόν άν-
τίγραφον τοΰ κειμένου δπερ έπισημοποιήθη διά τών υπογραφών τοΰ Προέδρου 
τής Διεθνούς Εργατ ικής Διασκέψεως και τοΰ Γενικού Διευθυντού τοΰ Διεθνούς 
Γραφείου 'Εργασίας. 

Κεκυρωμένον πιστόν και πλήρες άντίγραφον. 


