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Ό Κυρωτικός της περί Νυκτερινής Εργασίας (Γυναικών) Συμ$άσ.-.ως 
(Άναθεωρηθείσης) τοΰ 1948, Νόμος του 1965, το κείμενον του όποιου ακολου
θεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 56 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΕ

ΡΙΝΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΒΙΟΜΗ

ΧΑΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΗΣ ΩΣ ΑΝΕΘΕΩΡΗΘΗ ΥΠΟ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΑΥΤΗΣ ΣΥΝΟ

ΔΟΝ, ΕΝ ΑΠΩ ΦΡΑΓΚΙΣΚΩ, ΤΗΝ Ι7ην ΙΟΥΝΙΟΥ 1948. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός της περί Συνοπτικός 
Νυκτερινής 'Εργασίας (Γυναικών) Συμβάσεως (Άναθεωρηθείσης) τοΰ τίτλος. 
1948, Νόμος του 1965. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη εκ του κει Ερμηνεία. 
μένου— 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν 
«Σύμβασις» σημαίνει την Σύμβασιν ήτις εκτίθεται έν τω συνημμένω 

τω παρόντι Νόμω ΠίνακΓ 
«Υπουργός» σημαίνει τον Ύττουργόν 'Εργασίας καΐ Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δε πάν έτερον έπι τούτω έξουσιοδοτηθέν 
ύπό του είρημένου Υπουργού πρόσωπον. 

3. Διά τοΰ παρόντος κυροΰνται ή Σύμβασις καΐ απασαι αί διατάξεις κύρωσιςτής 
αυτής ανεξαρτήτως δέ παντός νόμου περί τοΰ εναντίου κηρύττονται

 Συ
μ6ά°εως. 

έγκυρα άπαντα τά δικαιώματα, αί έξουσίαι, υποχρεώσεις καΐ καθήκοντα 
ων σκοπεΐται ή παραχώρησις ή επιβολή δυνάμει τής είρημένης Συμβά
σεως· ανεξαρτήτως δέ παντός διαλαμβανομένου έν οίωδήποτε νόμω, ό 
Υπουργός ή ό αρμόδιος υπάλληλος τής Δημοκρατίας κέκτηται έξουσίαν 
δπως πράττη πάν δ,τι ή Σύμβασις δυνατόν νά έπιτρέπη ή έπιβάλλη. 

κ.λ.π. 

ΠΙΝΑΞ. 
("Αρθρον 2.) 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΥΠ ' ΑΡ. 89. 
(ΠΕΡΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΝ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.) 
( Ώ ς άνεθεωρήθη τω 1948.) 

Ή Γενική Συνδιάσκεψις τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας· 
Συγκληθεΐσα έν Ά γ ί ω Φραγκίσκω ύπό τοΰ Διαικητικοϋ Συμβουλίου τοΰ Διε

θνούς Γραφείου 'Εργασίας και συνελθοΰσα αυτόθι τήν Ι7ην 'Ιουνίου 1948, ε'ις τήν 
τριακοστήν πρώτην σύνοδον αυτής
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Άττοφασίσασα την άποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς τήν μερικήν 
άναθεώρησιν της συμβάσεως περί Νυκτερινής Εργασίας (Γυναικών), 1919, ήτις 
έγένετο δεκτή υπό της Συνδιασκέψεως εις τήν πρώτην αυτής σύνοδον, και τής συμ
βάσεως περί Νυκτερινής 'Εργασίας (Γυναικών) (ως άνεθεωρήθη τω 1934), ήτις 
έγένετο δεκτή ύπό τής Συνδιασκέψεως εϊς τήν Ι8ην σύνοδον αυτής, ζήτημα αποτε
λούν το ενατον θέμα τής ημερησίας διατάξεως τής συνόδου

Λαβοϋσα ύπ' όψιν δτι αί προτάσεις αΰται δέον να περιβληθώσι τον τύπον διε
θνούς συμβάσεως· 

'Αποδέχεται σήμερον ένάτην 'Ιουλίου χίλια έννεακόσια τεσσαράκοντα οκτώ, 
τήν κάτωθι Σύμβασιν, ήτις αποκαλείται Σύμβασις περί Νυκτερινής 'Εργασίας (Γυ
ναικών) (ως άνεθεωρήθη τω 1948). 

Μέρος Ι.—ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
"Αρθρον Ι. 

Ι. Έν τή έννοια τής παρούσης Συμβάσεως, ώς «βιομηχανικοί επιχειρήσεις» 
θεωρούνται Ιδία— 

(α) τα μεταλλεία, λατομεία και αί πάσης φύσεως εξορυκτικοί βιομηχανίαι

(β) α! επιχειρήσεις έν αίς κατασκευάζονται προϊόντα, μεταβάλλονται, καθαρί
ζονται, επισκευάζονται, διακοσμούνται, άποτελειοΰνται, προετοιμάζονται 
προς πώλησιν, καταστρέφονται ή κατεδαφίζονται, ή έν αΐς αί ΰλαι υφί
στανται μεταβολήν, περιλαμβανομένων τών ναυπηγικών επιχειρήσεων, 
τών επιχειρήσεων παραγωγής, μετατροπής και μεταδόσεως τοϋ ηλεκτρι
σμού καΐ τής κινητηρίου δυνάμεως έν γένει

(γ) αϊ επιχειρήσεις δομήσεως και αί τής αρμοδιότητος τών πολιτικών μηχα
νικών, περιλαμβανομένων τών εργασιών δομήσεως, επισκευής, συντηρή
σεως, μετατροπής και κατεδαφίσεως. 

2. Ή αρμοδία αρχή θέλει καθορίσει τήν διαχωριστικήν γραμμήν μεταξύ άφ' ενός 
τής βιομηχανίας καΐ άφ' ετέρου τής γεωργίας, τοΰ εμπορίου και λοιπών μή βιο
μηχανικών εργασιών. 

"Αρθρον 2. 
Έν τή έννοια τής παρούσης Συμβάσεως ό δρος «νύξ» σημαίνει περίοδον ένδεκα 

τουλάχιστον συνεχών ωρών, περιλαμβανουσών διάστημα καθοριζόμενον ύπό τής 
αρμοδίας αρχής επτά συνεχών ωρών τουλάχιστον παρεντιθεμένων μεταξύ τής δε
κάτης εσπερινής καΐ τής εβδόμης πρωινής. Ή αρμοδία αρχή δύναται νά καθο
ρίζη διάφορα διαστήματα δια διαφόρους περιοχάς, βιομηχανίας, επιχειρήσεις ή 
κλάδους βιομηχανιών ή επιχειρήσεων, δέον δμως δπως συμβουλεύηται.τάς ενδια
φερόμενος οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων προ του καθορισμού διαστή
ματος αρχομένου μετά τήν ένδεκάτην έσπερινήν. 

"Αρθρον 3. 
Αί γυναίκες, αδιακρίτως ηλικίας, δεν δύνανται νά άπασχολώνται τήν νύκτα εις 

καμμίαν βιομηχανικήν έπιχείρησιν δημοσίαν ή ίδιωτικήν, οϋτε είς παράρτημα τι τών 
επιχειρήσεων τούτων, εξαιρέσει τών επιχειρήσεων δπου απασχολούνται μόνον 
μέλη τής αυτής οικογενείας. 

"Άρθρον 4. 
Το άρθρον 3 δεν έχει έφαρμογήν : 
(α) είς περίπτωσιν ανωτέρας βίας, οσάκις έντινι επιχειρήσει επέρχεται διακοπή 

εκμεταλλεύσεως απρόβλεπτος και μή περιοδικού χαρακτήρος

(//) είς ην περίπτωσιν ή εργασία γίνεται επί πρώτων υλών ή υλών έν έπεξερ
γασίο, α'ίτινες θα ήσαν επιδεκτικοί λίαν ταχείας αλλοιώσεως, οσάκις τούτο 
είναι άναγκαϊον προς διάσωσιν τών έν λόγω υλών εξ αναπόφευκτου απώ
λειας. 
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"Αρθρον 5. 

Ι. Ή άτταγορευσις της νυκτερινής εργασίας τών γυναικών δύναται νά αναστέλ
λεται δι ' αποφάσεως της κυβερνήσεως μετά γνώμη ν τών ενδιαφερομένων οργανώ
σεων εργοδοτών και εργαζομένων οσάκις λόγω περιστάσεων ιδιαζόντως σοβαρών, 
το έθνικόν συμφέρον απαιτεί τοϋτο. 

2. Ή αναστολή αϋτη δέον νά γνωστοποιήται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του 
Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας ύπό της ενδιαφερόμενης κυβερνήσεως εΐς την έτησίαν 
εκθεσιν αυτής περί τής εφαρμογής τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 6. 
Εις τάς βιομηχανικός επιχειρήσεις τάς υποκείμενος εις τήν έπίδρασιν τών έπο^ 

χών και εις πάσαν περίπτωσιν καθ' ην εξαιρετικά! περιστάσεις απαιτούν τούτο, ή 
εν αρθρω 2 οριζόμενη διάρκεια τής νυκτερινής περιόδου δύναται νάπεριορίζηται εϊς 
δέκα ώρας επί έξη κοντά ημέρας κατ' έτος. 

"Αρθρον 7. 
Εις ας χώρας το κλίμα καθιστά τήν ήμερησίαν έργασίαν Ιδιαιτέρως έπίπονον, 

ή νυκτερινή περίοδος δύναται νά είναι βραχυτέρα τής οριζόμενης ύπό τών ανωτέρω 
άρθρων, υπό τον δρον δπως χορηγήται ώς αντιστάθμισμα άνάπαυσις κατά τήν διάρ
κειαν τής ημέρας. 

"Αρθρον 8. 
Ή παρούσα Σύμβασις δεν έχει έφαρμογήν : 
(α) ε'ις τάς γυναίκας, αΐτινες κατέχουν θέσεις διευθύνσεως ή θέσεις τεχνικού 

χαρακτήρος συνεπαγόμενος εύθύνην 
(β) είς τάς γυναίκας τάς ασχολούμενος εις τάς υπηρεσίας τής υγιεινής και τής 

ευημερίας, αΐτινες κανονικώς δεν εκτελούν έργασίαν χειρός. 

Μέρος II.—ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΧΩΡΑΣ. 
"Αρθρον 9. 

Εϊς ας χώρας ούδεις δημόσιος διακανονισμός εφαρμόζεται εϊς τήν άπασχόλη
σιν τών γυναικών κατά τήν νύκτα εις τάς βιομηχανικός επιχειρήσεις, ό δρος «νύξ», 
προσωρινώς και δια περίοδον τριών το πολύ ετών, δύναται νά σημαίνη κατά τήν 
διάκρισιν τής κυβερνήσεως περίοδον δέκα μόνον ωρών, ήτις θέλει περιλαμβάνει 
χρονικόν διάστημα καθοριζόμενον ύπό τής αρμοδίας αρχής επτά τουλάχιστον 
ωρών και παρεμβαλλόμενον μεταξύ τής δεκάτης εσπερινής ώρας καΐ τής εβδόμης 
πρωινής. 

"Αρθρον 10. 
Ι. Αί διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως έχουν έφαρμογήν ε'ις τάς 'Ινδίας ύπό 

τήν έπιφύλαξιν τών εϊς το παρόν άρθρον προβλεπομένων τροποποιήσεων. 
2. Αί είρημέναι διατάξεις έχουν έφαρμογήν εϊς δλα τά εδάφη, εις α ή νομοθετική 

εξουσία τών 'Ινδιών έχει αρμοδιότητα νά έφαρμόζη ταύτας. 
3. Ό δρος «βιομηχανικά! επιχειρήσεις» θέλει περιλαμβάνει : 

(α) τά εργοστάσια τά καθοριζόμενα ώς τοιαύτα ύπό τοΰ περί 'Εργοστασίων 
Νόμου τών 'Ινδιών (Indian Factories Act)· καΐ 

(β) τά μεταλλεία είς τά όποια έχει έφαρμογήν ό περί Μεταλλείων Νόμος τών 
'Ινδιών (Indian Mines Act). 

"Αρθρον 11. 
1. Ai διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως έχουν έφαρμογήν εις το Πακιστάν 

ύπό τήν έπιφύλαξιν τών έν τω παρόντι άρθρω προβλεπομένων τροποποιήσεων. 
2. Αί είρημέναι διατάξεις έχουν έφαρμογήν εΐς δλα τά εδάφη ε'ις τά όποια ή νομο

θετική εξουσία τοΰ Πακιστάν έχει αρμοδιότητα νά έφαρμόζη ταύτας. 
3. Ό δρος «βιομηχανικά! επιχειρήσεις» περιλαμβάνει: 
(α) τά εργοστάσια τά καθοριζόμενα ώς τοιαύτα ύπό τοΰ περί 'Εργοστασίων 

Νόμου· 
(β) τά μεταλλεία είς τά όποια έχει έφαρμογήν ό περί Μεταλλείων Νόμος. 
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"Αρθρον 12. 
Ι. Ή Διεθνής Συνδιάσκεψις Εργασίας δύναται, εις πάσαν σύνοδον αυτής, 

καθ' ην το θέμα περιλαμβάνεται έν τή ημερησία διατάξει νά αποδέχεται διά τής πλειο
ψηφίας τών 2/3 σχέδια τροποποιήσεως ενός ή πλειόνων τών προηγουμένων άρθρων 
τοΟ Μέρους II τής παρούσης Συμβάσεως. 

2. Τοιαύτα σχέδια τροποποιήσεως δέον δπως άναφέρωσι το Μέλος ή τα Μέλη 
είς α έχουν έφαρμογήν, προσέτι δέ δπως εντός έτους, ή λόγω εξαιρετικών περιστά
σεων εντός δεκαοκτώ μηνών άπό τής λήξεως τής συνόδου τής Συνδιασκέψεως, 
ύποβάλλωνται υπό τοϋ Μέλους ή τών Μελών, εφ' ων έχουν έφαρμογήν, είς τήν 
αρχήν ή τάς αρχάς, είς τήν αρμοδιότητα τών οποίων υπάγονται καθ' ϋλην, 'ίνα μετα
τραπώσι είς νόμον ή προς λήψιν άλλων μέτρων. 

3. Το Μέλος δπερ ήθελεν επιτύχει τήν συναίνεσιν τής αρμοδίας αρχής ή άρχων 
θέλει άνακοινοΐ τήν ρητήν έπικύρωσιν τής τροποποιήσεως εις τόν Γενικόν Διευ
θυντήν του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας προς καταχώρισιν. 

4. Τοιαύτα σχέδια τροποποιήσεως άπαξ έπικυρωθέντα ύπό τοϋ Μέλους ή τών 
Μελών, εφ* ων έχουν έφαρμογήν, τίθενται έν ίσχύϊ ως τροποποίησις τής παρούσης 
Συμβάσεως. 

Μέρος III.—ΤΕΛΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
"Αρθρον 13. 

Αί επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως δέον δπως άνακοινούνται 
είς τόν Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας, παρ* ου καΐ καταχω
ρίζονται. 

"Αρθρον 14. 
Ι. Ή παρούσα Σύμβασις δεσμεύει μόνον τα Μέλη τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 

Εργασίας, ων ή έπικύρωσις έχει καταχωρισθή ύπό τοΰ Γενικού Διευθυντού. 
2. Τίθεται έν Ισχύϊ δώδεκα μήνας μετά τήν ύπό τοΰ Γενικού Διεθυντοΰ καταχώ

ρισιν τών επικυρώσεων 2 Μελών. 
3. Κατ* άκολουθίαν ή Σύμβασις αϋτη άρχεται ισχύουσα δι* έκαστον Μέλος 

δώδεκα μήνας άφ* ής καταχωρισθή ή έπικύρωσις αυτής. 

"Αρθρον 15. 
Ι. Πάν Μέλος έπικυροΰν τήν παροΰσαν Σύμβασιν δύναται νά καταγγείλη ταύτην 

μετά πάροδον δεκαετίας άπό τής ενάρξεως τής ισχύος αυτής, διά πράξεως άνακοι
νουμένης είς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας και ύπ' 
αυτού καταχωριζομένης. Ή καταγγελία έχει αποτελέσματα μετά πάροδον έτους 
άπό τής καταχωρίσεως αυτής. 

2. Πάν Μέλος έπικυροΰν τήν παροΰσαν Σύμβασιν, τό όποιον εντός έτους άπό 
τής λήξεως τής έν τή προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας, δεν 
κάμει χρήσιν τοΰ ύπό τοΰ παρόντος άρθρου προβλεπομένου δικαιώματος καταγγε
λίας, δεσμεύεται διά μίαν νέαν δεκαετίαν καΐ συνεπώς δικαιούται νά καταγγείλη 
τήν παροΰσαν Σύμβασιν έττΐ τή λήξει έκαστης δεκαετίας ύπό τους εις τό παρόν 
άρθρον προβλεπόμενους δρους. 

"Αρθρον 16. 
Ι. Ό Γενικός Διευθυντής τοΰ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας γνωστοποιεί εϊς 

άπαντα τά Μέλη τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας τήν καταχώρισιν πασών τών 
επικυρώσεων και καταγγελιών, αΐτινες άνακοινούνται προς αυτόν ύπό τών Μελών 
τής "Οργανώσεως. 

2. Γνωστοποιών είς τά Μέλη τής 'Οργανώσεως τήν καταχώρισιν τής δευτέρας 
επικυρώσεως, ήτις τω έχει άνακοινωθή, ό Γενικός Διευθυντής επισύρει τήν προσο
χήν τών Μελών τής 'Οργανώσεως επί τής ημερομηνίας τής ενάρξεως τής ισχύος 
τής παρούσης Συμβάσεως. 
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"Αρθρον 17. 
Ό Γενικός Διευθυντής τοϋ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας άνακοινοΐ είς τον Γένι 

κόν Γραμματέα των Ηνωμένων 'Εθνών προς καταχώρισιν, συμφώνως προς το 
άρθρον 102 τοϋ Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών, πλήρεις πληροφο
ρίας σχετικάς προς δλας τάς επικυρώσεις και δλας τάς πράξεις καταγγελίας τάς 
οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τα προηγούμενα άρθρα. 

"Αρθρον 18. 
'Επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας άπό της ενάρξεως της Ισχύος της παρούσης 

Συμβάσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον 
δπως ύποβάλλη είς τήν Γενικήν Συνδιάσκεψιν εκθεσιν επί της εφαρμογής τής πα
ρούσης Συμβάσεως και άποφασίζη εάν συντρέχη περίπτωσις αναγραφής είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν τής Συνδιασκέψεως θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως 
ταύτης. 

"Αρθρον 19. 
Ι. Έν ή περιπτώσει ή Συνδιάσκεψις άποδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν, έπαγομένην 

εν δλω ή έν μέρει άναθεώρησιν τής παρούσης, και εφ* δσον ή νέα Σύμβασις δεν 
όρίζη άλλως— 

(α) ή έπικύρωσις ύπό Μέλους τής νεωτέρας Συμβάσεως τής επαγόμενης άνα
θεώρησιν επάγεται αυτοδικαίως παρά τάς διατάξεις του ως ανω άρθρου 15, 
άμεσον καταγγελίαν τής παρούσης Συμβάσεως, υπό τήν έπιφύλαξιν δτι 
έχει τεθή έν ίσχύϊ ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νέα Σύμβασις· 

(β) άφ' ής ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νέα Σύμβασις τεθή έν ίσχύϊ, ή παρούσα 
Σύμβασις παύει νά είναι δεκτική επικυρώσεως ύπό τών Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις παραμένει έν τούτοις έν ίσχύϊ υπό τον τύπον καΐ το 
περιεχόμενον αυτής διά τά Μέλη, άτινα έπικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώσει 
τήν αναθεωρούσαν ταύτη ν νέαν Σύμβασιν. 

"Αρθρον 20. 
Το γαλλικόν και το άγγλικόν κείμενον τής παρούσης Συμβάσεως είναι εξ ίσου 

αυθεντικά. 


