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Ό Κυρωτικός της περί Δικαιωμάτων Συνεταιρισμού (Γεωργία) Συμβά
σεως 1921, Νόμος του 1965, το κείμενον του όποιου άκοΛουθεΐ, εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τώ "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

.'Αριθμός 54 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑ
ΤΩΝ, ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 
ΑΥΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΥΗ ΤΗΝ 25ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1921. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός της περί Συνοπτικός 

Δικαιωμάτων Συνεταιρισμού (Γεωργία) Συμβάσεως 1921, Νόμος του τίτλος. 
1965. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύτττη εκ του κειμένου— Ερμηνεία. 
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν 
«Σύμβασις» σημαίνει την Σύμβασιν ήτις εκτίθεται έν τω συνημμένω 

τω παρόντι Νόμω ΠίνακΓ 
«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εργασίας και Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δε παν έτερον επί τούτω έξουσιοδοτηθέν 
ύπό τοΰ είρημένου Υπουργού πρόσωπον. 
3. Δια τοΰ παρόντος κυροΰνται ή Σύμβασις και απασαι αϊ διατάξεις κύρωσιςτης 

αυτής ανεξαρτήτως δέ παντός νόμου περί τοΰ εναντίου κηρύττονται Συμβάσεως, 
έγκυρα άπαντα τά δικαιώματα, αϊ έξουσίαι, υποχρεώσεις και καθήκοντα 
ων σκοπεϊται ή παραχώρησις ή επιβολή δυνάμει τής εϊρημένης Συμβά
σεως· ανεξαρτήτως δέ παντός διαλαμβανομένου έν οίωδήποτε νόμω, ό 
Υπουργός ή ό αρμόδιος υπάλληλος τής Δημοκρατίας κέκτηται έξουσίαν 
όπως πράττη παν δ,τι ή Σύμβασις δυνατόν νά έπιτρέπη ή έπιβάλλη. 

κ.λ.π. 

ΠΙΝΑΞ. 
("Αρθρον 2.) 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΥΠ' ΑΡ. 11 
(ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ.) 
Ή Γενική Συνδιάσκεψις τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας· 
Συγκληθεΐσα έν Γενεύη ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Διεθνούς Γραφείου 

'Εργασίας καΐ συνελθουσα αυτόθι τήν 25ην 'Οκτωβρίου 1921, εϊς τήν τρίτην αυτής 
Σύνοδον 

Άποφασίσασα τήν άποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς τά δικαιώ
ματα συνεταιρισμού και συνασπισμού τών γεωργικών εργατών, ζήτημα περιλαμ
βανόμενον είς το τέταρτον θέμα τής ημερησίας διατάξεως τής συνόδου, καί

Άποφασίσασα δτι αϊ προτάσεις αύται δέον νά περιβληθώσι τον τύπον Διεθνούς 
Συμβάσεως

'Αποδέχεται τήν ώς έπεται Σύμβασιν, καλουμένην Σύμβασιν περί Δικαιώματος 
Συνεταιρισμού έν τή Γεωργία τοΰ 1921 προς έπικύρωσιν ύπό τών Μελών τής Διεθνούς 
'Οργανώσεως 'Εργασίας, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ Καταστατικού Χάρτου 
τής Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας. 
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"Αρθρον I. 
Πάν Μέλος της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας έπικυροΰν την παροΰσαν 

Σύμβασιν, ύποχρεοΰται να εξασφάλιση εϊς τα απασχολούμενα εν τη γεωργία πρό
σωπα, τα αυτά δικαιώματα συνεταιρισμού και συνασπισμού προς τα εις τους έργά
τας της βιομηχανίας χορηγούμενα, και νά κατάργηση πάσαν νομοθετικήν ή" έτερον 
διάταξιν περιορίζουσαν τά δικαιώματα ταϋτα, καθόσον άφορα τους γεωργικούς 
έργάτας. 

"Αρθρον 2. 
ΑΙ επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως δέον δπως κατά τά οριζό

μενα υπό του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς "Οργανώσεως 'Εργασίας, άνακοι
νοΰνται προς τον Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας παρ' ου 
καΐ καταχωρίζονται. 

"Αρθρον 3. 
Ι. Ή παρούσα Σύμβασις άρχεται ισχύουσα ευθύς ώς καταχωρισθούν ύπό τοΰ 

Γενικού Διευθυντού αί επικυρώσεις δύο Μελών της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργα
σίας. 

2. Αϋτη δεσμεύει μόνον τά Μέλη ων ή έπικύρωσις κατεχωρίσθη εϊς το Διεθνές 
Γραφεΐον 'Εργασίας. 

3. Κατ' άκολουθίαν ή Σύμβασίς αϋτη άρχεται Ισχύουσα δι' εκαστον Μέλος άφ' ής 
ή έπικύρωσις αυτής καταχωρισθή εις το Διεθνές Γραφεΐον 'Εργασίας. 

"Αρθρον 4. 
Ευθύς ώς καταχωρισθούν εις το Διεθνές Γραφεΐον 'Εργασίας αί επικυρώσεις 

δύο Μελών της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας ό Γενικός Διευθυντής τοΰ Διε
θνούς Γραφείου 'Εργασίας γνωστοποιεί τοϋτο εις πάντα τά Μέλη τής Διεθνούς 
'Οργανώσεως 'Εργασίας. Γνωστοποιεί ωσαύτως προς άύτά τήν καταχώρισιν των 
επικυρώσεων αΐτινες άνακοινοΰνται προς αυτόν μεταγενεστέρως ύπό πάντων τών 
λοιπών Μελών τής 'Οργανώσεως. 

"Αρθρον 5. 
'Επιφυλασσομένων τών διατάξεων τοΰ άρθρου 3, πάν Μέλος έπικυροΰν τήν πα

ροΰσαν Σύμβασιν υποχρεούται δπως έφαρμόση τάς διατάξεις τοΰ άρθρου Ι μέχρι 
τής Ι ης Ιανουαρίου 1924, το βραδύτερον και λάβη τά αναγκαία μέτρα δια τήν τε
λεσφόρον έφαρμογήν τών διατάξεων τούτων. 

"Αρθρον 6. 
Πάν Μέλος τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας έπικυροΰν τήν παροΰσαν 

Σύμβασιν υποχρεούται δπως έφαρμόση αυτήν εις τάς αποικίας, τάς κτήσεις και τάς 
προστατευόμενος αύτοΰ χώρας, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 35 τοΰ 
Καταστατικού Χάρτου τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας. 

"Αρθρον 7. 
Πάν^Μέλος έπικυροΰν τήν παροΰσαν Σύμβασιν δύναται νά καταγγείλη αυτήν 

μετά πάροδον δεκαετίας άπό τής ενάρξεως τής ισχύος αυτής, διά πράξεως άνακοι
νουμένης προς τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και ΰπ' 
αύτοΰ καταχωριζομένης. Ή καταγγελία έχει αποτελέσματα μόνον μετά πάροδον 
έτους άφ' ής καταχωρισθή εις το Διεθνές Γραφεΐον 'Εργασίας. 

"Αρθρον 8. 
Το Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας δέον δπως, του

λάχιστον άνά πάσαν δεκαετίαν, ΰποβάλλη εις τήν Γενικήν Συνδιάσκεψιν εκθεσιν 
έπι τής εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως και άποφασίζη έάν συντρέχη περί
πτωσις αναγραφής εϊς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Συνδιασκέψεως θέματος αναθεω
ρήσεως ή τροποποιήσεως τής είρημένης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 9. 
Το γαλλικόν και άγγλικόν κείμενον τής παρούσης Συμβάσεως,είναι έξ ίσου 

αυθεντικά. 


