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Ό Κυρωτικός της περί Νυκτερινής 'Εργασίας Νεαρών Προσώπων (Βιομη
χανία) Συμβάσεως. (Άναθεωρηθείσης) του 1948, Νόμος του 1965, το κείμενον 
του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

Κυρωσις της 
Συμβάσεως, 
κ.λ.π. 

'Αριθμός 57 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ ΑΦΟΡΩΣΗΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ν ΝΕΑΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝ ΓΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ Σ Η Σ , Ω Σ ΑΝΕΘΕΩΡΗΘΗ ΥΠΟ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Σ Υ Ν Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡ
Γ Α Ν Ω Σ Ε Ω Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩ
ΤΗΝ ΑΥΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΝ Τ£Ν Α Π Ω ΦΡΑΓΚΙΣΚΩ ΤΗΝ 17ην 
ΙΟΥΝΙΟΥ 1948. 

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

περί Νυκτερινής Εργασίας Νεαρών Προσώπων (Βιομηχανία) Συμ
βάσεως (Άναθεωρηθείσης) του 1948, Νόμος τοΟ 1965. 

2 . Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμέ
νου— 

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

μένα) τω παρόντι Νόμω Πίνακι. 
.«'Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Εργασίας και Κοινωνικών 

"Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δέ παν έτερον έπ! τούτω έξουσιοδοτη
θέν ύπό του είρημένου ΎπουργοΟ πρόσωπον. 
3. Διά του παρόντος κυρουνται ή Σύμδασις και άπασαι αί πρό

νοιαι αυτής, ανεξαρτήτως δέ παντός νόμου περί του εναντίου κηρύτ
τονται έγκυρα άπαντα τά δικαιώματα, αί έξουσίαι, υποχρεώσεις κα ι 
καθήκοντα ών σκοπεΐται ή παραχώρησις ή επιβολή δυνάμει τής είρη-
μένης Συμβάσεως' ανεξαρτήτως δέ παντός διαλαμβανομένου έν οίω-
δήποτε νόμω, ό 'Υπουργός ή ό αρμόδιος υπάλληλος της Δημοκρατίας 
κέκτηται έξουσίαν δπως πράττη παν δ,τι ή Σύμβασις δυνατόν να έπι-
τρέπη ή έπιβάλλη. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2.) 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 90 
(ΠΕΡΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΝΕΑΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε Ι Σ ΤΗΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙ Σ Α ) ΤΩ 1948) 
Ή Γενική Συνδιάσκεψις τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας, 
Συγκληθεΐσα έν Ά γ ί ω Φραγκίσκω ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας και συνελθουσα αυτόθι την 17ην ' Ιουνίου 1948, 
εις τήν τριακοστήν πρώτην σύνοδον αυτής, 
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Άποφασίσασα την άποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την μερι
κήν άναθεώρησιν της Συμβάσεως περί «της Νυκτερινής Εργασίας Νεαρών Προ
σώπων (Εις την Βιομηχανίαν)» 1919, της γενομένης δεκτής υπό τής Συνδια
σκέψεως εις την πρώτην αυτής σύνοδον, ζήτημα αποτελούν το δέκατον θέμα τής 
ημερησίας διατάξεως τής συνόδου, 

Λαβουσα υπ' δψιν δτι αί προτάσεις αδται δέον δπως περιβληθώσι τον τύπον 
διεθνούς συμβάσεως, 

'Αποδέχεται σήμερον, δεκάτην 'Ιουλίου χίλια έννεακόσια τεσσαράκοντα 
οκτώ, τήν κάτωθι Σύμβασιν ήτις αποκαλείται Σύμβασις περί τής Νυκτερινής 
Εργασίας Νεαρών Προσώπων (ΕΊς τήν Βιομηχανίαν) ώς άνεθεωρήθη τω 1948. 

Μέρος Ι.ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
'Άρθρον 1. 

1. Έ ν τ ή έννοια τής παρούσης συμβάσεως ώς «βιομηχανικαί επιχειρήσεις» 
θεωρούνται ιδία : 

(α) τά μεταλλεία, λατομεία και αί πάσης φύσεως έξορυκτικαί βιομηχανίαι, 
(δ) αί επιχειρήσεις έν αΐς κατασκευάζονται προϊόντα, μεταβάλλονται, κα

θαρίζονται, επισκευάζονται, διακοσμούνται, άποτελειουνται, προετοι
μάζονται προς πώλησιν, καταστρέφονται ή κατεδαφίζονται, ή έν αίς αί 
δλαι υφίστανται μεταβολήν, περιλαμβανομένων τών ναυπηγικών επι
χειρήσεων, τών επιχειρήσεων παραγωγής, μετατροπής και μεταδόσεως 
του ηλεκτρισμού και τής κινητηρίου δυνάμεως έν γένει, 

(γ) αί επιχειρήσεις δομήσεως και αί τής αρμοδιότητος τών πολιτικών μη
χανικών, περιλαμβανομένων τών εργατών ο'ικοδομήσεως, επισκευής, 
συντηρήσεως, μετατροπής και κατεδαφίσεως, 

(δ) αί επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων δι' οδών ή σιδη
ροδρόμων, περιλαμβανομένης τής μετατοπίσεως τών εμπορευμάτων είς 
τάς άποθήκας, προκυμαίας, αποβάθρας διαμετακομίσεως, ή αερολιμέ
νας

2. Ή αρμοδία αρχή θέλει καθορίσει τήν διαχωριστικήν γραμμήν μεταξύ 
άφ' ενός τής βιομηχανίας και άφ' έτερου τής γεωργίας, του εμπορίου και λοιπών 
μή βιομηχανικών εργασιών. 

3. Ή εθνική νομοθεσία δύναται να έξαιρή τής εφαρμογής τής παρούσης 
Συμβάσεως, τήν άπασχόλησιν ε'ις έργασίαν θεωρουμένην ώς μή επιβλαβή ή έπι
ζήμιον είς νεαρά πρόσωπα, ουδέ έπικίνδυνον δι' αυτά, είς τάς οίκογενειακάς 
επιχειρήσεις, δπου απασχολούνται μόνον οί γονείς καί τά τέκνα των ή οί ύπ' αυ
τών κηδεμονευόμενοι. 

"Αρθρον 2. 
1. 'Εν τη έννοια τής παρούσης Συμβάσεως ό δρος «νύξ» σημαίνει χρονικήν 

περίοδον δώδεκα τουλάχιστον συνεχών ωρών. 
2. Διά τά μικρότερα τών δέκα εξ ετών νεαρά πρόσωπα ή περίοδος αϋτη 

θέλει περιλαμβάνει τό μεταξύ τής δεκάτης εσπερινής ώρας καί £κτης πρωινής 
διάστημα. 

3. Διά τά συμπληρώσαντα τό δέκατον £κτον έ'τος, ουχί δε καί τό δέκατον 
δγδοον νεαρά πρόσωπα ή περίοδος αϋτη θέλει περιλαμβάνει χρονικόν διάστημα 
καθοριζόμενον ύπό τής αρμοδίας αρχής, τουλάχιστον επτά συνεχών ωρών, πα
ρεμβαλλόμενον μεταξύ τής δεκάτης εσπερινής ώρας καί τής έβδομης πρωινής. 
Ή αρμοδία αρχή δύναται νά καθορίζη διάφορα χρονικά διαστήματα διά διαφό
ρους περιοχάς βιομηχανίας, επιχειρήσεις ή κλάδους βιομηχανιών ή επιχειρή
σεων, θά συμβουλεύεται δμως τάς ένδιαφερομένας οργανώσεις εργοδοτών καί 
εργαζομένων προ του καθορισμού χρονικού διαστήματος αρχομένου μετά τήν 
ένδεκάτην έσπερινήν. 
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"Αρθρον 3. 
1. Νεαρά πρόσωπα μικρότερα τών 18 ετών δέον δπως μη απασχολούνται η 

έργάζωνται την νύκτα είς τάς βιομηχανικάς επιχειρήσεις, δημοσίας ή Ιδιωτι
κάς ή είς τα παραρτήματα αυτών, εξαιρέσει τών κατωτέρω προβλεπομένων περι
πτώσεων : 

2. 'Οσάκις α'ι άνάγκαι της μαθητείας των ή της επαγγελματικής αυτών κα
ταρτίσεως το απαιτούν, είς τάς ώρισμένας βιομηχανίας ή απασχολήσεις τάς απαι
τούσας συνεχή έργασίαν, ή αρμοδία αρχή μετά γνώμην τών ενδιαφερομένων 
οργανώσεων εργοδοτών κα ι εργαζομένων, δύναται νά έπιτρέπη τήν άπασχό
λησιν, κατά τήν νύκτα, νεαρών προσώπων συμπληρωσάντων το δέκατον £κτον 
έτος τής ηλικίας των, άλλα ηλικίας μικροτέρας τών 18 ετών. 

3. Νεαρά πρόσωπα απασχολούμενα τήν νύκτα συμφώνως προς τήν προη
γουμένην παράγραφον, δέον δπως μεταξύ δύο περιόδων εργασίας άπολαύωσιν 
αναπαύσεως τουλάχιστον δέκα τριών συνεχών ωρών. 

4. 'Οσάκις ή νομοθεσία τής χώρας απαγορεύει τήν νυκτερινήν έργασίαν είς 
δλον τό προσωπικόν τών αρτοποιείων, ή αρμοδία αρχή δύναται διά τά συμπλη
ρώσαντα τό δέκατον έκτον έτος τής ηλικίας των νεαρά πρόσωπα, οσάκις ή μα
θητεία ή ή επαγγελματική των κατάρτισις τό απαιτούν, νά αντικαθιστά διά του 
μεταξύ τής ένατης εσπερινής κα ι της τετάρτης πρωινής χρονικού διαστήματος, 
τήν περίοδον τών επτά συνεχών ωρών τουλάχιστον παρεμβαλλόμενων μεταξύ 
τής δεκάτης εσπερινής και τής έβδομης πρωινής, τήν καθοριζομένην ύπό τής 
αρμοδίας αρχής δυνάμει τής παραγράφου 3 του άρθρου 2. 

"Αρθρον 4. 
1. Είς ας χώρας τό κλΐμα καθίστα τήν έργασίαν τής ημέρας εξαιρετικώς 

έπίπονον, ή περίοδος της νυκτός καΐ τό άπηγορευμένον διάστημα, δύνανται νά 
είναι συντομώτερα τής περιόδου και του διαστήματος τών καθοριζομένων είς τά 
προηγούμενα άρθρα, ύπό τόν δρον νά χορηγήται είς αντιστάθμισμα άνάπαυσις 
κατά τήν ήμέραν. 

2. ΑΙ διατάξεις τών άρθρων 2 και 3 δεν έχουν έφαρμογήν είς τήν νυκτερινήν 
έργασίαν νεαρών τιροσώτιων ηλικίας μεταξύ δέκα έ'ξ και δέκα οκτώ ετών, οσά
κις περίπτωσις ανωτέρας βίας, μή δυναμένη νά προβλεφθή ή νά παρεμποδισθή 
και μή έμφανίζουσα περιοδικόν χαρακτήρα, παρακωλύη τήν όμαλήν λειτουρ
γίαν μιας βιομηχανικής επιχειρήσεως. 

"Αρθρον 5. 
'Οσάκις τό δημόσιον συμφέρον τό απαιτεί λόγω περιστάσεων εξαιρετικώς 

σοβαρών, ή άπαγόρευσις της νυκτερινής εργασίας δύναται νά άναστέλληται 
δι' αποφάσεως τής δημοσίας αρχής έΐς δ,τι άφορα νεαρά πρόσωπα ηλικίας με
ταξύ δέκα εξ και δέκα οκτώ ετών. 

"Αρθρον 6. 
1. Ή νομοθεσία διά τήν άποτελεσματικήν έφαρμογήν τών διατάξεων τής 

παρούσης Συμβάσεως δέον— 
(α) νά όρίζη τάς αναγκαίας διατάξεις δπως ή νομοθεσία έ'λθη είς γνώσιν 

δλων τών ενδιαφερομένων, 
(β) νά καθορίζη επακριβώς τά πρόσωπα τά επιφορτισμένα μέ τήν εξασφά

λισα/ της εκτελέσεως ταύτης, 
(γ) νά όρίζη καταλλήλους κυρώσεις είς περιπτώσεις παραβάσεων, 
(δ) νά προβλέπη τήν σύστασιν και διατήρησιν συστήματος επιθεωρήσεως 

Ικανού νά εξασφάλιση τήν άποτελεσματικήν τήρησιν τών ανωτέρω μνη
μονευομένων διατάξεων, 

(ε) νά ύποχρεώνη έκαστον έργοδότην βιομηχανικής επιχειρήσεως δημοσίας 
ή ιδιωτικής, δπως τηρή βιβλίον ή διαθέτη επίσημα έγγραφα, έμφαί
νοντα τά ονόματα και ημερομηνίας γεννήσεως δλων τών κάτω τών δέκα 
οκτώ ετών ύπ' αύτου απασχολουμένων προσώπων, ως και πασαν άλλη ν 
σχετικήν πληροφορίαν άπαιτουμένην ύπό τής αρμοδίας αρχής. 
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2. Αϊ έτήσιαι εκθέσεις αϊ υποβαλλόμενα ι ύπό των Μελών συμφώνως προς 
τό άρθρον 22 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας 
θέλουν περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίας έπι της έν τη προηγουμένη παρα
γράφω αναφερομένης νομοθεσίας καΐ γενικήν έκθεσιν έπι τών πορισμάτων των, 
συμφώνως προς τό παρόν άρθρον, διενεργουμένων επιθεωρήσεων. 

Μέρος Π.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙ ' ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΧΩΡΑΣ. 
"Αρθρον 7. 

1. Παν Μέλος, δπερ πρό της χρονολογίας καθ' ην αποδέχεται νόμους ή κα
νονισμούς επιτρέποντας την έπικύρωσιν της παρούσης Συμβάσεως έκέκτητο 
νόμους ή κανονισμούς ρυθμίζοντας τήν νυκτερινήν έργασίαν νεαρών προσώπων 
είς τήν βιόμηχανίαν και προβλέποντας δριον ηλικίας κατώτερον τών δέκα οκτώ 
ετών, δύναται διά δηλώσεως προσηρτημένης είς τήν έπικύρωσίν του, νά άντι
καταστήση τήν ήλικίαν τών δέκα οκτώ ετών, τήν έπιβαλλομένην είς τήν παρά
γραφον 1 του άρθρου 3, δι' ηλικίας κατωτέρας τών δέκα οκτώ ετών, έν ουδε
μία δμως περιπτώσει κατωτέρας τών δέκα £ξ ετών. 

2. Παν Μέλος προβαϊνον εϊς τοιαύτην δήλωσιν δύναται νά τήν άκυρώση 
οποτεδήποτε διά μεταγενέστερος αύτοΟ δηλώσεως. 

3. Παν Μέλος διά τό όποιον Ισχύει δήλωσις γενομένη συμφώνως προς τήν 
παράγραφον 1 τοΟ παρόντος άρθρου, δέον δπως κατ* έτος αναγραφή είς τήν 
περί της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως έκθεσίν του, έν τίνι μέτρω έπραγ
ματοποιήθη οιαδήποτε πρόοδος ώς προς τήν πλήρη έφαρμογήν τών διατάξεων 
της Συμβάσεως. 

"Αρθρον 8. 
1. ΑΙ διατάξεις του Μέρους Ι της παρούσης Συμβάσεως, έχουν έφαρμογήν 

είς τάς 'Ινδίας, υπό τήν έπιφύλαξιν τών ύπό του παρόντος άρθρου προβλεπο
μένων τροποποιήσεων. 

2. Αί είρημέναι διατάξεις έχουν έφαρμογήν είς δλα τά εδάφη ώς προς ά ή 
«'Ινδική Νομοθετική εξουσία» έχει αρμοδιότητα να έφαρμόση ταύτας. 

3. Ώ ς βιομηχανικοί επιχειρήσεις θεωρούνται : 
(α) τά εργοστάσια τά καθοριζόμενα ώς τοιαύτα, εϊς τόν περί 'Εργοστα

σίων Νόμον τών Ινδιών (Indian Factories Act), 
(β) τά μεταλλεία είς τά όποια έχει έφαρμογήν, ό περί Μεταλλείων Νόμος 

τών 'Ινδιών (Indian Mines Act), 
(γ) οι σιδηρόδρομοι και οί λιμένες. 

. 4. Τό άρθρον 2, παράγραφος 2, έχει έφαρμογήν είς νεαρά πρόσωπα συμ
πληρώσαντα τό δέκατον τρίτον έτος άλλα μικρότερα τών δέκα πέντε ετών. 

5. Τό άρθρον 2, παράγραφος 3, έχει έφαρμογήν είς νεαρά πρόσωπα συμ
πληρώσαντα τό δέκατον πέμπτον έτος αλλά μικρότερα τών δέκα επτά ετών. 

6. Τό άρθρον 3, παράγραφος 1 και τό άρθρον 4, παράγραφος 1, έχουν έφαρ
μογήν είς νεαρά πρόσωπα ηλικίας μικροτέρας τών δέκα επτά ετών. 

7. Τό άρθρον 3, παράγραφοι 2, 3 και 4 και τό άρθρον 5 έχουν έφαρμογήν 
είς νεαρά πρόσωπα συμπληρώσαντα τό δέκατον πέμπτον έτος άλλα μικρότερα 
τών δέκα επτά ετών. 

8. Τό άρθρον 6, παράγραφος 1 (ε), έχει έφαρμογήν είς νεαρά πρόσωπα 
μικρότερα τών δέκα επτά ετών. 

"Αρθρον 9. 
1. Αί διατάξεις τοΰ Μέρους Ι της παρούσης Συμβάσεως έχουν έφαρμογήν 

είς τό Πακιστάν, ύπό τήν έπιφύλαξιν τών έν τω παρόντι άρθρω επαγόμενων 
τροποποιήσεων. 

2. Αί είρημέναι διατάξεις έχουν έφαρμογήν είς δλα τά εδάφη είς ά ή «Νομο
θετική 'Εξουσία του Πακιστάν» έχει αρμοδιότητα νά έφαρμόση ταύτας. 
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3. Ώ ς < βιομηχανικοί επιχειρήσεις» θεωρούνται : 
(α) τά εργοστάσια τά οριζόμενα ώς τοιαύτα εις τον περί των Εργοστα

σίων Νόμον, 
(β) τά μεταλλεία εις α έχει έφαρμογήν ό περί των Μεταλλείων Νόμος, 
(γ) οι σιδηρόδρομοι και οί λιμένες. 
4. Το άρθρον 2, παράγραφος 2, έχει έφαρμογήν εις νεαρά πρόσωπα έχοντα 

συμπληρώσει το δέκατον τρίτον έτος, μικρότερα δμως των δέκα πέντε ετών. 
5. Το άρθρον 2, παράγραφος 3, έχει έφαρμογήν εις τά νεαρά πρόσωπα τά 

συμπληρώσαντα τό δέκατον πέμπτον έτος, μικρότερα δμως των δέκα επτά ετών. 
6. Τό άρθρον 3( παράγραφος 1 και τό άρθρον 4t παράγραφος 1, έχει έφαρ

μογήν εις νεαρά πρόσωπα μικρότερα τών δέκα επτά ετών. 
7. Τό άρθρον 3, παράγραφοι 2, 3 και 4, τό άρθρον 4, παράγραφος 2 και άρ

θρον 5 έχουν έφαρμογήν εις νεαρά πρόσωπα συμπληρώσαντα τό δέκατον πέμ
πτον έτος, μικρότερα δμως τών δέκα επτά ετών. 

8. Τό άρθρον 6, παράγραφος 1 (ε), έχει έφαρμογήν εις νεαρά πρόσωπα 
μικρότερα τών δέκα επτά ετών. 

"Αρθρον 10. 
1. Ή Διεθνής Συνδιάσκεψις Εργασίας δύναται, είς πάσαν σύνοδον, καθ* ή*ν 

τό θέμα περιλαμβάνεται έν τη ημερησία διατάξει, νά άποδεχθή διά της πλειο
ψηφίας τών δύο τρίτων σχέδια τροποποιήσεως ενός ή πλειόνων τών προηγου
μένων άρθρων του Μέρους 11 της παρούσης Συμβάσεως. 

2. Τοιαύτα σχέδια τροποποιήσεως δέον δπως άναφέρωσι τό Μέλος ή τά 
Μέλη είς ά έχουν έφαρμογήν, προσέτι δε δπως εντός έτους, ή λόγω εξαιρετικών 
περιστάσεων εντός δέκα οκτώ μηνών άπό της λήξεως της συνόδου της Συνδια
σκέψεως, ύποδάλλωνται ύπό του Μέλους ή τών Μελών, έφ' ών έχουν έφαρμογήν, 
είς τήν αρχήν ή τάς αρχάς, είς τήν αρμοδιότητα τών οποίων υπάγονται καθ' 
ϋλην, ίνα μετατραπώσιν είς νόμον ή προς λήψιν άλλων μέτρων. 

3. Τό Μέλος δπερ ήθελεν επιτύχει τήν συναίνεσιν της αρμοδίας αρχής ή άρ
χων θέλει άνακοινοΐ τήν ρητήν έπικύρωσιν της τροποποιήσεως είς τον Γενικόν 
Διευθυντήν τοΟ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας προς καταχώρισα/. 

4. Τοιαύτα σχέδια τροποποιήσεως, άπαξ έπικυρωθέντα ύπό τοΟ Μέλους ή 
τών Μελών, έφ' ών έχουν έφαρμογήν, τίθενται έν ίσχύϊ ώς τροποποίησις της πα
ρούσης Συμβάσεως. 

Μέρος III .ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
"Αρθρον Π . 

ΑΙ επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως δέον δπως άνακοινοΰν
ται ε'ις τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας, παρ* οδ και 
καταχωρίζονται. 

"Αρθρον 12. 
1. Ή παρούσα Σύμβασις δεσμεύει μόνον τά Μέλη της Διεθνούς 'Οργανώ

σεως Εργασίας, ών ή έπικύρωσις έχει καταχωρισθή ύπό του Γενικού Διευθυν
τού. 

2. Τίθεται έν ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά τήν ύπό του Γενικού Διευθυντού 
καταχώρισιν τών επικυρώσεων 2 Μελών. 

3. Κατ' άκολουθίαν ή Σύμβασις αϋτη άρχεται ισχύουσα δι' έκαστον Μέλος 
δώδεκα μήνας άφ' ής καταχωρισθή ή έπικύρωσις αυτής. 

"Αρθρον 13. 
1. Πάν Μέλος έπικυροΰν τήν παρούσαν Σύμδασιν δύναται νά καταγγείλη 

ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας άπό της ενάρξεως της Ισχύος αύτης, διά πράξε
ως άνακοινουμένης εις τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργα
σίας και ύπ' αυτού καταχωριζομένης. Ή καταγγελία έχει αποτελέσματα μετά 
πάροδον έτους άπό της ενάρξεως αυτής. 
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2. Παν Μέλος έπικυρουν την παρουσαν Σύμβασιν, τό όποιον εντός έτους 
από της λήξεως της έν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας 
δέν έχει κάμει χρήσιν του ύπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένου δικαιώμα
τος καταγγελίας, δεσμεύεται δια μίαν νέαν δεκαετίαν καΐ συνεπώς δικαιούται 
νά καταγγείλη την παρουσαν Σύμβασιν έπι τη λήξει έκαστης δεκαετίας ύπό 
τους εις τό παρόν άρθρον προβλεπόμενους δρους. 

"Αρθρον 14. 
1. Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις 

άπαντα τα Μέλη της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας τήν καταχώρισιν πασών 
τών επικυρώσεων και καταγγελιών, αΐτινες άνακοινουνται προς αυτόν ύπό τών 
Μελών της 'Οργανώσεως. 

2, Γνωστοποιών εις τα Μέλη της 'Οργανώσεως τήν καταχώρισιν της δευτέ
ρας επικυρώσεως, ήτις τω έχει άνακοινωθή, ό Γενικός Διευθυντής επισύρει τήν 
προσοχήν τών Μελών της 'Οργανώσεως έπί της ημερομηνίας της. ένάρξ,εως της 
Ισχύος της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 15. 
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας άνάκοινοι προς 

καταχώρισιν εις τον Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων 'Εθνών, συμφώνως προς 
τό άρθρον 102 του Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών, πλήρεις πλη
ροφορίας σχετικάς προς δλας τάς επικυρώσεις και δλας τάς πράξεις καταγγε
λίας τάς οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τά προηγούμενα άρθρα. 

"Αρθρον 16. 
Έπι τη λήξει έκαστης δεκαετίας άπό της ενάρξεως της Ισχύος της παρούσης 

Συμβάσεως, τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας δέον 
δπως ύποβάλλη είς τήν Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν έπί της εφαρμογής της 
παρούσης Συμβάσεως και άποφασίζη έάν συντρέχη περίπτωσις αναγραφής είς 
τήν ήμερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως θέματος ολικής ή μερικής αναθεω
ρήσεως ταύτης. 

"Αρθρον 17. 
1. Έ ν ή περιπτώσει ή Συνδιάσκεψις άπόδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν έπαγο

μένην έν δλω ή έν μέρει άναθεώρησιν της παρούσης, καΐ έφ' δσον ή νέα Σύμ
βασις δέν όρίζη άλλως : 

(α) ή έπικύρωσις ύπό Μέλους της νεωτέρας Συμβάσεως της επαγόμενης 
άναθεώρησιν επάγεται αυτοδικαίως, ηαρά τάς διατάξεις του ώς άνω 
άρθρου 13, άμεσον καταγγελίαν της παρούσης Συμβάσεως, ύπό τήν 
έπιφύλαξιν δτι έχει τεθή έν Ισχύϊ ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νέα 
Σύμβασις" 

(β) άφ' ής ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νέα Σύμβασις τεθή έν Ισχύϊ ή 
παρούσα Σύμβασις παύει νά είναι δεκτική επικυρώσεως ύπό τών Με
λών. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις παραμένει έν τούτοις έν ίσχύϊ ύπό τόν τύπον καί 
τό περιεχόμενον αυτής δια τά Μέλη, άτινα έπικυρώσαντα αυτήν δέν ήθελον επι
κυρώσει τήν αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύμβασιν. 

"Αρθρον 18. 
Τό γαλλικόν καί άγγλικόν κείμενον της παρούσης Συμβάσεως είναι έξ 

ϊσου αυθεντικά. 

Έτυπώθη 4ν ιφ ΤυιιογραφεΙφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκοί (α. 


