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Ό Κυρωτικός της περί της Πολιτικής έπί της 'Απασχολήσεως Συμβάσεως 
('Αρ. 122) του 1964 Νόμος του 1966 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπί-
σημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 39 του 1966 
ΝΟΜΟΣ Κ Υ Ρ Ω Τ Ι Κ Ό ς Σ Υ Μ Β Ά Σ Ε Ω ς ΑΦΟΡΩΣΗΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ 

ΠΟΛ.ΙΤ1ΚΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ (Άρ. 122) ΤΟΥ 1964, 
ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΣΣΑ

ΡΑΚΟΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΝ TON 10ΥΝΙΟΝ10Υ

ΛΙΟΝ 1964. 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι ό Διεθνής 'Οργανισμός Εργασίας κατά τήν προοίμιον. 
τεσσαρακοστήν όγδόην αυτού σύνοδον τήν συνελθουσαν έν Γενεύη 
τον ' Ι ούνιον—' Ι ούλιον τοΟ 1964 υιοθέτησε τήν έκτιθεμένην έν τω συ
νημμένο) τω παρόντι Νόμω Παραρτήματι περί της Πολιτικής έπί τής 
'Απασχολήσεως Σύμβασιν ('Αρ. 122) του 1964. 

ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι, κρίνεται εύκταΐον δπως ή είρημένη Σύμ-
βασις και απασαι αϊ διατάξεις αυτής τύχωσι νομοθετικής κυρώσεως: 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός τής Συνοπτικός 
περί τής Πολιτικής έπί τής 'Απασχολήσεως Συμβάσεως ('Αρ. 122) τίτλος, 
του 1964, Νόμος του 1966. 

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

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν' 
«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν ήτις εκτίθεται έν τω συνημ

μένα) τω παρόντι Νόμω Παραρτήματι" 
«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Εργασίας και Κοινωνι

κών 'Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δέ πάν Μτερον έπί τούτω έξουσιο
δοτηθέν ύπό του είρημένου 'Υπουργού πρόσωπον. 
3 . Δια τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται ή Σύμβασις. κύρωσιςτής 

Συμβάσεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 2.) 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 122 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ('Αρ. 122) ΤΟΥ 1964. 

Ή Γενική Συνδιάσκεψις τής Διεθνοΰς Οργανώσεως 'Εργασίας, 
Συγκληθεΐσα έν Γενεύη ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Δι

εθνοΰς Γραφείου Εργασίας και συνελθοΰσα αυτόθι τήν 17ην Ιουνίου 
1964 εις τήν τεσσαρακοστήν όγδόην σύνοδον αυτής, και 
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Λαμβάνουσα ύπ~ όψιν ότι ή Διακήρυξις της Φιλαδέλφειας αναγνω
ρίζει την σοβαράν ύποχρέωσιν της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργα
σίας όπως προάγη μεταξύ των εθνών της υφηλίου προγράμματα δια 
τών οποίων θά έπιτευχθή πλήρης άπασχόλησις και έξύψωσις ιών 
βιοτικών επιπέδων, και ότι το Προοίμιον: του Καταστατικού της Δι
εθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας προνοεί περί της καταπολεμήσεως 
της ανεργίας και περί της παροχής επαρκούς προς το ζην ημερομι
σθίου, καΐ 

Λαμβάνουσα περαιτέρω υπ' όψιν ότι δυνάμει τών όρων τής Δια
κηρύξεως της Φιλαδέλφειας αποτελεί εύθύνην τής Διεθνούς 'Οργα
νώσεως 'Εργασίας νά έξετάζη καΐ κρίνη τήν έπίδρασιν τής οικονο
μικής και δημοσιονομικής πολιτικής έπί τής πολιτικής έπί τής απασχο
λήσεως υπό το φώς του θεμελιώδους αντικειμενικού σκοπού ότι «ά
παντα τα ανθρώπινα όντα, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος ή φύ
λου, έ'χουσι το δικαίωμα νά έπιδιώκωσι τήν ύλικήν των πρόοδον και 
τήν πνευματικήν των άνάπτυξιν υπό συνθήκας ελευθερίας και άξιο
πρεπείας, οικονομικής ασφαλείας και ίσων ευκαιριών», καΐ 

Λαμβάνουσα ύπ* όψιν ότι ή Παγκόσμιος Διακήρυξις τών 'Ανθρω
πίνων Δικαιωμάτων προνοεί ότι «έκαστος έχει το δικαίωμα εις έργα
σίαν, είς έλευθέραν έκλογήν απασχολήσεως ε'ις δικαίους και ευ
νοϊκούς όρους εργασίας και ε'ις προστασίαν κατά τής ανεργίας», και 

Λαμβάνουσα ύπό σημείωσιν τους όρους τών περί εργασίας υφι
σταμένων διεθνών Συμβάσεων και Συστάσεων τών έχουσών άμεσον 
σχέσιν προς τήν πολιτικήν έπί τής απασχολήσεως, ειδικώς δε τών 
περί Υπηρεσίας 'Απασχολήσεως Συμβάσεως και Συστάσεως τοΰ 
1948, τής περί 'Επαγγελματικού Προσανατολισμού Συστάσεως τοΰ 
1949, τής περί Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως Συστάσεως τού 
1962 και τών περί Δυσμενούς Διακρίσεως (Άπασχόλησις και Επάγ
γελμα) Συμβάσεως και Συστάσεως τού 1958, και 

Κρίνουσα ότι τά κείμενα ταύτα δέον όπως τεθώσιν εντός τού ευ
ρύτερου πλαισίου ενός διεθνούς προγράμματος δι' ο'ικόνομικήν έπέ
κτασιν έπί τή βάσει πλήρους, παραγωγικής και ελευθέρως εκλεγό
μενης απασχολήσεως, και 

Άποφασίσασα τήν υ'ιοθέτησιν ώρισμένων προτάσεων άναφορικώς 
προς τήν πολιτικήν έπί τής απασχολήσεως, περιλαμβανομένων εις το 
όγδοον θέμα τής ημερησίας διατάξεως τής συνόδςυ, και , 

Άποφασίσασα όπως αϊ προτάσεις αύται λάβωσι τήν μορφήν διε
θνούς Συμβάσεως. 
Υιοθετεί σήμερον, ένάτην 'Ιουλίου τού έτους χίλια έννεακόσια έξή
κοντα τέσσαρα, τήν κάτωθι Σύμβασιν ή όποια δύναται νά άναφέρηται 
ώς ή περί τής Πολιτικής έπί τής 'Απασχολήσεως Σύμβασις τού 1964 : 

"Αρθρον 1. 
1. Προς τον σκοπόν τής παρακινήσεως προς ο'ικόνομικήν άνάπτυ

ξιν και πρόοδον, τής άνυψώσεως τών βιοτικών επιπέδων, τής ικανοποι
ήσεως τών ε'ις άνθρώπινον δυναμικόν αναγκών και τής καταπολεμή
σεως τής ανεργίας και τής ύποαπασχολήσεως, έκαστον Μέλος θά δια
κήρυξη και επιδίωξη, ώς μείζονα άντικειμενικόν σκοπόν, ένεργον πο
λιτικήν αποσκοπούσαν είς τήν προαγωγήν πλήρους, παραγωγικής 
και ελευθέρως εκλεγόμενης απασχολήσεως. 

2. Ή είρημένη πολιτική θά άποσκοπή είς το νά διασφαλισθή ότι

(α) υπάρχει εργασία δΓ απαντάς τους διαθέσιμους προς ταύτη\ 
και τους ζητοΰντας έργασίαν" 

(β) ή τοιαύτη εργασία είναι τόσον παραγωγική όσον είναι δυνα
τόν" 

(γ) υφίσταται ελευθερία εκλογής απασχολήσεως και ή μεγίστη 
δυνατή ελευθερία δΓ έκαστοι έργάτην όπωσ απόκτηση τά 
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προσόντα δι' έργασίαν δια την οποίαν είναι κατάλληλος και 
χρησιμοποίηση τάς ικανότητας και τα τάλαντα του εις αυ
τήν, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, φύλου, θρησκεύματος, 
πολιτικών πεποιθήσεων, εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής 
προελεύσεως. 

3. Ή είρημένη πολιτική θα ύπολογίση δεόντως το στάδιον και έπί
πεδον τής οικονομικής αναπτύξεως καΐ τάς αμοιβαίας σχέσεις μεταξύ 
τών αντικειμενικών σκοπών τής απασχολήσεως και τών άλλων οίκο
νομικών και κοινωνικών αντικειμενικών σκοπών και θα έπιδιωχθή δια 
μεθόδων αϊ όποΐαι άρμόζουσιν εις τάς έθνικάς συνθήκας και συνή
θειας. 

"Αρθρον 2. 
Δια τοιούτων μεθόδων και εις τοιούτον βαθμόν ώς άρμόζουσιν εις 

τάς έθνικάς αύτοΟ συνθήκας, έκαστον Μέλος— 
(α) θά άποφασίση και θά παρακολουθή έκ του σύνεγγυς, εντός 

του πλαισίου συντονισμένης οικονομικής και κοινωνικής πο
λιτικής, τά προς έπίτευξιν τών έν τω "Αρθρω 1 καθοριζομένων 
αντικειμενικών σκοπών υ'ιοθετησόμενα μέτρα" 

(β) θά λάβη τοιαύτα μέτρα οία δυνατόν νά άπαιτηθώσι, περιλαμ
βανομένης εις καταλλήλους περιπτώσεις τής εκπονήσεως προ
γραμμάτων, διά την έφαρμογήν τών μέτρων τούτων. 

"Αρθρον 3. 
Κατά τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως, θά λαμβάνηται ή 

ώς προς τήν πολιτική ν έπι τής απασχολήσεως συμβουλή αντιπροσώ
πων τών ύπό τών ληφθησομένων μέτρων επηρεαζόμενων προσώπων, 
ειδικώς δε αντιπροσώπων εργοδοτών και εργατών, προς τόν σκοπόν 
τοΰ νά ληφθώσι πλήρως υπ' δψιν ή πείρα και αϊ απόψεις αυτών και 
έξασφαλισθή ή πλήρης συνεργασία των εις τήν διατύπωσιν τής τοιαύ
της πολιτικής και έπιστρατευθή ή ύπ' αυτών ύποστήριξις ταύτης. 

"Αρθρον 4. 
Αϊ επίσημοι επικυρώσεις τής παρούσης Συμβάσεως θά άνακοινών

τα ι είς τόν Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνούς Γραφείου Εργασίας προς 
καταχώρησιν. 

"Αρθρον 5. 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι δεσμευτική δι ' έκεΐνα μόνον τά 

Μέλη τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας τών οποίων αϊ επικυρώ
σεις θά έ'χωσι καταχωρηθή παρά τω Γενικώ Διευθυντή. 

2. Τίθεται αΰτη έν ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν κατά 
τήν οποίαν αϊ επικυρώσεις δύο Μελών θά έ'χωσι καταχωρηθή παρά τώ 
Γενικώ Διευθυντή. 

3. 'Ακολούθως ή Σύμβασις αϋτη θά τίθεται έν ίσχύϊ διά πάν Μέλος 
δώδεκα μήνας άπό τής ημερομηνίας κατά τήν οποίαν ή έπικύρωσίς 
του θά έχη καταχωρηθή. 

"Αρθρον 6. 
Ι. Μέλος το όποιον έχει επικυρώσει τήν παρουσαν Σύμβασιν δύνα

ται νά καταγγείλη ταύτην μετά τήν λήξιν δεκαετίας άπό τής ημερο
μηνίας τής κατά πρώτον ενάρξεως τής 'ισχύος αυτής, διά πράξεως άνα
κοινουμένης είς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Ε ρ γ α 
σίας προς καταχώρησιν. Ή τοιαύτη καταγγελία δέν τίθεται έν 
ίσχύϊ ειμή μετά πάροδον ενός έτους άπό τής ημερομηνίας κατά τήν 
όποίσν αυτή καταχωρείται. 

2. Πάν Μέλος το όποιον έχει επικυρώσει τήν παρουσαν Σύμβασιν 
και το όποιον εντός του έτους το όποιον έπεται τής λήξεως τής έν τίΐ 
προηγουμένη παραγράφω αναφερομένης δεκαετούς χρονικής περι
όδου δέν άσκεΐ το ύπό τοΰ παρόντος "Αρθρου προνοούμενον δικαίωμα 
καταγγελίας, δεσμεύεται δι ' έτέραν δεκαετή χρονικήν περίοδον καϊ 
μίτά ταύιην δύναται νά καταγγείλη τήν παρουσαν Σύμβασιν έπΐ τή 
λήξει έκαστης δεκαετούς χρονικής περιόδου ύπό τους έν τω παρόντι 
Αρθρω προχοουμένους δρους. 
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"Αρθρον 7. 
1. Ό Γενικώς Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας θα γνω

στοποιή είς άπαντα τά Μέλη της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας 
την καταχώρησιν άπασών των επικυρώσεων και καταγγελιών αΐτινες 
άνακοινουνται είς αυτόν ύπό των Μελών της Όργανο')σεως. 

2. 'Όταν θα γνωστοποίηση είς τά Μέλη της 'Οργανώσεως την κατα
χώρησιν της δευτέρας επικυρώσεως ήτις θά ε'χη άνακοινωθή είς αυτόν, 
ό Γενικός Διευθυντής θά έπισύρη τήν προσοχήν των Μελών της 'Οργα
νώσεως έπι της ημερομηνίας κατά τήν οποίαν ή Σύμβασις θά τεθή εν 
ίσχύϊ. 

"Αρθρον 8. 
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θά άνα

κοινοΐ είς τον Γενικόν Γραμματέα ,τών Ηνωμένων 'Εθνών προς κατα
χώρησιν, συμφώνως προς το "Αρθρον 102 του Καταστατικού Χάρτου 
των 'Ηνωμένων Εθνών, πλήρη στοιχεία άπασών των επικυρώσεων και 
πράξεων καταγγελίας των καταχωρουμένων ύπ' αύτοϋ συμφώνως 
προς τάς διατάξεις των προηγουμένων "Αρθρων. 

"Αρθρον 9. 
'Οσάκις κρίνει άναγκαΐον, το Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς 

Γραφείου Εργασίας θά ύποβάλλη είς τήν Γενικήν Διάσκεψιν έ'κθεσιν 
έπί της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως και θά έξετάζη έάν 

είναι έπιθυμητόν δπως αναγραφή είς τήν ήμερησίαν διάταξιν της Δια
σκέψεως το θέμα της έν δλω ή έν μέρει αναθεωρήσεως αυτής. 

"Αρθρον 10. 
1. Έν ή περιπτώσει ή Διάσκεψις υιοθετήσει νέαν Σύμβασιν αναθε

ωρούσαν τήν παρουσαν Σύμβασιν έν δλω ή έν μέρει και έκτος έάν ή 
νέα Σύμβασις άλλως προνοή— 

(α) ή έπικύρωσις ύπό Μέλους τινός τής νέας αναθεωρητικής 
Συμβάσεως αυτοδικαίως θά έπάγηται, ανεξαρτήτως των δια
τάξεων του ανωτέρω "Αρθρου 6, τήν άμεσον καταγγελίαν 
τής παρούσης Συμβάσεως έάν και δταν ή νέα αναθεωρητική 
Σύμβασις τεθή έν ίσχύϊ' 

(β) άπό τής ημερομηνίας κατά τήν οποίαν ή νέα αναθεωρητική 
Σύμβασις θά τεθή έν ίσχύϊ, ή παρούσα Σύμβασις θά παύση 
νά είναι δεκτική επικυρώσεως ύπό τών Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις θά παραμείνη, έν πάση περιπτώσει, έν 
ίσχύϊ ύπό τόν παρόντα τύπον και το περιεχόμενον αυτής δι ' έκεΐνα τά 
Μέλη τά όποια θά έχωσιν επικυρώσει ταύτην αλλά δεν θά £χωσιν επι
κυρώσει τήν άναθεωρητικήν Σύμβασιν. 

"Αρθρον 11. 
Τά είς τήν Άγγλ ι κήν και Γαλλικήν κείμενα τής παρούσης Συμβά

σεως είναι έξ ίσου αυθεντικά. 
Τά ανωτέρω είναι το αύθεντικόν κείμενον τής Συμβάσεως ήτις υίο

θετήθη δεόντως ύπό τής Γενικής Διασκέψεως τής Διεθνούς 'Οργανώ
σεως 'Εργασίας κατά τήν τεσσαρακοστήν όγδόην Σύνοδον αυτής ήτις 
έ'λαβε χώραν έν Γενεύη και έκηρύχθη λήξασα τήν ένάτην Ιουλ ίου 
1964. 

Είς πίστωσιν του οποίου έθέσαμεν τάς ύπογραφάς μας σήμερον, 
δεκάτην τρίτην ' Ιουλίου 1964. 

Ό Πρόεδρος τής Διασκέψεως, 
ANDRES AGUILAR MAWDSLEY. 

Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 
'Εργασίας, 

DAVID Α. MORSE. 

Έτυπώθη έν τώ Τυπογράφε (ω της Κυπριακής Δημοκρατίας, iv Λευκωσία. 


