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άρθρου 16, άμεσον καταγγελίαν της -παρούσης Συμβάσεως, ύπό την 
έπιφύλαξιν δτι έχει τεθή έν ίσχύϊ ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νέα 
Σύμβασις. 

(β) άφ' ής ή επαγόμενη την άναθεώρησιν νέα Σύμβασις τεθή έν ίσχυϊ ή πα-
ροΰσα Σύμδασις παύει νά είναι δεκτική επικυρώσεως ύπό τών Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύμδασις παραμένει έν τούτοις έν ίσχύϊ ύπό τόν τύπον και τό 
περιεχόμενον αυτής δια τά Μέλη άτινα έπικυρώσαντα αυτήν δέν ήθελον επικυ
ρώσει τήν αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύμίδασιν. 

"Αρθρον 21. 
Τό Γαλλικόν καΐ Άγγλ ι κόν κείμενον τής παρούσης Συμβάσεως ει ναι έξ ίσου 

αυθεντικά. 

Ό Κυρωτικός τής περί 'Εφαρμογής τών Άρχων του Δικαιώματος 'Οργανώ
σεως και Συλλογικής Διαπραγματεύσεως Συμβάσεως ( Ά ρ . 98) τοΟ 1949, Νό
μος 1966, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις 
τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 18 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ ΑΦΟΡΩΣΗΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ ΟΡΓΑΝΩ

Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Σ ('Αρ. 
98) ΤΟΥ 1949 ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ Σ Η Σ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑ

Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΝ 
ΤΟΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Ν  Ι ό Υ Λ Ι Ο Ν 1949 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός τής Συνοπτικός 
περί Εφαρμογής τών 'Αρχών τοΰ Δικαιώματος 'Οργανώσεως και τίτλος. 
Συλλογικής Διαπραγματεύσεως Συμβάσεως ('Αρ. 98) τοΰ 1949, 
Νόμος του 1966. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία, 
μένου— 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν' 
«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμδασιν περί εφαρμογής τών 'Αρχών 

τοΟ Δικαιώματος 'Οργανώσεως και Συλλογικής Διαπραγματεύ
σεως ('Αρ. 98) τοΰ 1949, τό κείμενον τής οποίας εκτίθεται έν τω 
Πίνακι. 

3. Διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται ή Σύμβασις. Κύρωσις της 
Συμβάσεως. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2.) 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 98 
ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ω Σ 

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Σ ( Ά ρ . 98) ΤΟΥ 1949 

Ή Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας, συγκληθεΐσα 
έν Γενεύη ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
και συνελθουσα αυτόθι την 8ην ' Ιουνίου 1949, είς την 32αν Σύνοδον αυτής, 

'Αφού απεφάσισε την άποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την έφαρ
μογήν τών 'Αρχών του Δικαιώματος 'Οργανώσεως και Συλλογικής Διαπραγ
ματεύσεως, ζήτημα περιλαμβανόμενον εις τό τέταρτον θέμα της ημερησίας δια
τάξεως της συνόδου, 

Άφου άπεφάσισεν δτι αϊ προτάσεις αδται δέον νά λάβουν τόν τύπον Διεθνούς 
Σ υμβάσεως, 

'Αποδέχεται σήμερον πρώτην Ι ουλ ίου χίλ ια έννεακόσια τεσσαράκοντα εννέα 
την ώς έπεται σύμβασιν ήτις αποκαλείται Σύμβασις έπί του Δικαιώματος 'Οργα
νώσεως και Συλλογικής Διαπραγματεύσεως, έτους 1949. 

"Αρθρον 1. 
1. Οι εργαζόμενοι δέον νά απολαύουν καταλλήλου προστασίας κατά πάσης 

πράξεως διακρίσεως δυναμένης νά θίξη την συνδικαλιστικήν έλευθερίαν ώς προς 
τήν άπασχόλησιν. 

2. Ή τοιαύτη προστασία δέον Ιδία νά έχη έφαρμογήν ε'ις δ,τι άφορα τάς πρά
ξεις αΐτινες σκοπούν : 

(α) Νά εξαρτούν τήν άπασχόλησιν του εργαζομένου έκ του δρου τής μη 
έγγραφης του εις συνδικατον ή τής αποχωρήσεως τούτου έκ συνδικά
του. 

(β) Νά απολύουν έργαζόμενον ή νά ζημιώνουν αυτόν δι' οιωνδήποτε άλλων 
μέσων, λόγω έγγραφης του εις τό συνδικατον, ή συμμετοχής του εις 
συνδικαλιστικός ενεργείας έκτος τών ωρών εργασίας ή τή συγκατα
θέσει τοΟ εργοδότου αύτου, κατά τάς ώρας εργασίας. 

"Αρθρον 2. 
1. ΑΙ οργανώσεις εργαζομένων κα ι εργοδοτών δέον νά απολαύουν καταλλή

λου προστασίας κατά πάσης πράξεως επεμβάσεως τών μέν έπί τών δέ( είτε αμέ
σως είτε διά τών οργάνων ή τών μελών αυτών, εις τήν σύστασιν, λειτουργίαν 
ή διοίκησιν τών οργανώσεων. 

2. Ι δ ί α έξομοιουνται προς πράξεις επεμβάσεως έν τή έννοια του παρόντος 
άρθρου μέτρα τείνοντα νά προκαλέσουν τήν δημιουργίαν εργατικών οργανώ
σεων δεσποζομένων ύπό εργοδότου ή ύπό ενώσεως εργοδοτών ή νά υποστηρί
ξουν οργανώσεις εργαζομένων δι* οικονομικών μέσων ή άλλως, έπί τω σκοπώ 
θέσεως τών οργανώσεων τούτων ύπό τόν έλεγχον εργοδότου ή ενώσεως εργο
δοτών. 

"Αρθρον 3. 
Δέον νά συνιστώνται έφ' δσον είναι τούτο άναγκαΐον κατάλληλοι οργανισμοί 

ανταποκρινόμενοι εις τάς έθνικάς συνθήκας έξασφαλίζοντες τόν σεβασμόν του 
έν τοις προηγουμένοις άρθροις οριζομένου δικαιώματος οργανώσεως. 

"Αρθρον 4. 
Δέον νά λαμβάνονται έφ' δσον είναι τοΰτο άναγκαΐον, μέτρα ανταποκρινόμενα 

εις τάς έθνικάς συνθήκας δι ' ών νά ενισχύεται και νά προωθήται ή είς εύρυτάτην 
κλίμακα άνάπτυξις και χρησιμοποίησις διαδικασίας δι' ής έργοδόται και έργο
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δοτικού οργανώσεις άφ' ενός και οργανώσεις εργαζομένων άφ' έτερου, νά έ'ρ
χωνται εκουσίως εις διαπραγματεύσεις δια την δια συλλογικών συμβάσεων ρύθ
μισιν των δρων απασχολήσεως. 

"Αρθρον 5. 
1. Το μέτρον έν ώ αί, υπό της παρούσης Συμβάσεως, προβλεπόμεναι διασφα

λίσεις, θέλουν έφαρμοσθή εις τάς ένοπλους δυνάμεις η* την άστυνομίαν, καθορί
ζεται υπό της εθνικής νομοθεσίας. 

2. Συμφώνως προς τάς, υπό τής παραγράφου 8 τοΰ άρθρου 19 τοΰ Καταστα
τικού Χάρτου τής Διεθνούς Όργανώσεως τής Έργασίας ( καθιερωθείσας αρχάς, 
ή έπικύρωσις τής Συμβάσεως ύπό Μέλους δέον νά μη θεωρήται ώς θίγουσα 
οιονδήποτε νόμον, άπόφασιν, ε'θιμον ή συμφωνίαν, έφ' δσον ήδη υφίστανται και 
παρέχουν εις τους ανήκοντας είς τάς ένοπλους δυνάμεις και τήν άστυνομίαν, εγ
γυήσεις προβλεπομένας ύπό τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 6. 
Ή παρούσα Σύμβασις δεν πραγματεύεται τά τής θέσεως των δημοσίων υπαλ

λήλων καΐ δέν δύναται οπωσδήποτε νά έρμηνευθή ώς ζημιοΟσα τά δικαιώματα 
καΐ τό καθεστώς αυτών. 

"Αρθρον 7. 
Αί επίσημοι επικυρώσεις τής παρούσης Συμβάσεως άνακοινουνται είς τον Γε

νικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ' οδ και καταχωρίζονται. 

"Αρθρον 8. 
1. Ή παρούσα Σύμβασις δεσμεύει μόνον τά Μέλη τής Διεθνούς Όργανώσεως 

τής Εργασίας ών ή έπικύρωσις έχει καταχωρισθή ύπό τοΟ Γενικού Διευθυντού. 
2. Τίθεται έν Ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά τήν ύπό του Γενικού Διευθυντού κατα

χώρισα/ των επικυρώσεων δύο Μελών. 
3. Κατ' άκολουθίαν ή Σύμβασις αυτή άρχεται Ισχύουσα δι' εκαστον Μέλος 

δώδεκα μήνας άφ' ής καταχωρισθή ή έπικύρωσις αυτής. 
"Αρθρον 9. 

1. Αί είς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας άνακοινού
μεναι δηλώσεις δυνάμει τής παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Καταστατικού 
Χάρτου τής Διεθνούς Όργανώσεως τής Εργασίας δέον νά γνωρίζουν : 

(α) Τά εδάφη διά τά όποια τό ένδιαφερόμενον Μέλος αναλαμβάνει τήν υπο
χρέωσα/ δπως αί διατάξεις τής Συμβάσεως εφαρμοσθούν άνευ τροπο
ποιήσεων, 

(β) τά εδάφη διά τά όποια αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως αί διατάξεις 
τής Συμβάσεως εφαρμοσθούν μετά τροποποιήσεων και είς τ ι συνίσταν
τα ι αί έν λόγω τροποποιήσεις, 

(γ) τά εδάφη είς τά όποια ή Σύμβασις είναι ανεφάρμοστος, και έν τοιαύτη 
περιπτώσει τους λόγους οΐτινες τήν καθιστούν άνεφάρμοστον, 

(δ) τά εδάφη διά τά όποια επιφυλάσσεται νά άποφασίση έν αναμονή εμπε
ριστατωμένης εξετάσεως τής καταστάσεως, εις τά έν λόγω εδάφη. 

2. Αί είς τά εδάφια (α) και (β) τής πρώτης παραγράφου του παρόντος άρ
θρου, μνημονευόμενοι υποχρεώσεις δέον δπως θεωρώνται ώς άναπόσπαστον μέ
ρος τής επικυρώσεως και έφαρμόζωνται ομοίως. 

3. Παν Μέλος δύναται διά νεωτέρας αύτου δηλώσεως νά παραιτήται έν δλω 
ή έν μέρει των είς τήν προγενεστέραν του δήλωσιν διατυπωθεισών επιφυλάξεων, 
δυνάμει των εδαφίων (β) , (γ) και (δ) τής πρώτης παραγράφου του παρόλ/τος 
άρθρου. 

4. Παν Μέλος καθ' ά χρονικά διαστήματα επιτρέπεται ή καταγγελ ία τής πα
ρούσης Συμβάσεως, συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 11, άνακοινοΐ 
προς τόν Γενικόν Διευθυντήν νεωτέραν δήλωσιν τροποποιούσαν οπωσδήποτε τους 
δρους πάσης προγενεστέρας αύτου δηλώσεως και γνωρίζουσαν τήν κρατούσαν 
κατάστασιν είς καθωρισθέντα εδάφη. 
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"Αρθρον 10. 
ΑΙ εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας άνακοινοό

μεναι δηλώσεις, συμφώνως προς τάς παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 35 τοΰ 
Καταστατικού Χάρτου της ΔιεθνοΟς 'Οργανώσεως της Εργασίας, δέον να ανα
φέρουν άν αϊ διατάξεις της Συμβάσεως έχουν έφαρμογήν εις το έδαφος μετά 
ή άνευ τροποποιήσεων. Έφ' δσον ή δήλωσις αναφέρει δτι αί διατάξεις της Συμ
βάσεως εφαρμόζονται ύπό την έπιφύλαξιν τροποποιήσεων δέον να προσδιορίζη 
είς τί συνίστανται αί εν λόγω τροποποιήσεις. 

2. Το ένδιαφερόμενον Μέλος ή τα Μέλη ή ή ενδιαφερόμενη Διεθνής 'Αρχή 
δύνανται να παραιτηθούν έν δλω ή έν μέρει δια μεταγενεστέρας αυτών δηλώ
σεως, του δικαιώματος προσφυγής είς τροποποίησιν μνη μονευθεΐσαν είς προγε
νεστέραν αυτών δήλωσιν. 

3. Τό ένδιαφερόμενον Μέλος ή τά Μέλη ή ή ενδιαφερόμενη Διεθνής 'Αρχή 
κατά τά χρονικά διαστήματα καθ' ά επιτρέπεται ή καταγγελ ία της Συμβάσεως, 
συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 11, δύνανται νά άνακοινουν είς τό.ν 
Γενικόν Διευθυντήν νεωτέραν δήλωσιν τροποποιητικήν των δρων πάσης προγε
νεστέρας αυτών δηλώσεως και νά γνωρίζουν τήν κατάστασιν ώς προς τήν έφαρ
μογήν της Συμβάσεως ταύτης. 

"Αρθρον 11. 
1. Πάν Μέλος έπικυροϋν τήν παρουσαν Σύμβασιν δύναται νά καταγγείλη 

αυτήν μετά πάροδον δεκαετίας άπό της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης 
Συμβάσεως διά πράξεως άνακοινουμένης είς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διε
θνούς Γραφείου Εργασίας και ύπ' αύτου καταχωριζομένης. Ή καταγγελία 
άρχεται ισχύουσα £ν έτος μετά τήν καταχώρησιν αυτής. 

Παν Μέλος έπικυροϋν τήν παρουσαν Σύμβασιν τό όποιον εντός έτους άπό 
της λήξεως της έν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας δέν 
κάμει χρήσιν του ύπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένου δικαιώματος καταγ
γελίας, δεσμεύεται διά μίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δικαιούται νά καταγ
γέλλη τήν παρουσαν Σύμβασιν έπι τη λήξει έκαστης δεκαετίας, ύπό τους έν τω 
παρόντι άρθρω, προβλεπόμενους δρους. 

"Αρθρον 12. 
1. Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί είς 

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

2. Γνωστοποιών είς τά Μέλη της 'Οργανώσεως τήν καταχώρισιν της δευτέρας 
επικυρώσεως ήτις τω έχει άνακοινωθή, ό Γενικός Δ,ιευθυντής επισύρει τήν προ
σοχήν τών Μελών της 'Οργανώσεως έπί της ημερομηνίας της ενάρξεως της 
ισχύος της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 13. 
Ό Γενικός Διευθυντής του ΔιεθνοΟς Γραφείου Εργασίας άνακοινοΐ προς κατα

χώρισιν είς τόν Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων 'Εθνών, συμφώνως προς τό 
άρθρον 102 του Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, πληροφορίας 
πλήρεις σχετικάς προς δλας τάς επικυρώσεις, δηλώσεις και πράξεις καταγγε
λίας τάς οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τά προηγούμενα άρθρα. 

"Αρθρον 14. 
Έπί τη λήξει έκαστης δεκαετίας άπό τής ενάρξεως της ισχύος της παρούσης 

Συμβάσεως τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον 
δπως ύποβάλλη είς τήν Γενικήν Συνδιάσκεψιν, έ'κθεσιν έπί τής εφαρμογής τής 
παρούσης Συμβάσεως καί άποφασίζη άν συντρέχη περίπτωσις αναγραφής είς 
τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Συνδιασκέψεως, θέματος ολικής ή μερικής ανα
θεωρήσεως ταύτης. 


