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Ώ ς ό Κυρωτικός της περί 'Αλιέων Συμβάσεως (αρ. 114) του 1959 Νόμος 
τοΰ 1966 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος . 

'Αριθμός 73 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ ΑΦΟΡΏΣΗΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ('Αρ. 114) ΤΟΥ 1959, ΥΙΟΘΕΤΗ

Θ Ε Ι Σ Η Σ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΕ 

ΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α 

ΚΟΣΤΗΝ ΤΡ1ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ 1959. 

Δεδομένου δτι ό Διεθνής 'Οργανισμός ' Εργασ ίας κατά την Τεσσα ,προοίμιον. 
ρ'ακοστήν Τρίτη ν αύτοΰ Σύνοδον την συνελθόυσαν έν Γενεύη τον 
Ίούνιον τού 1959 υιοθέτησε την έκτιθεμένην έν τω συνημμένω τω πα-
ρόντι Νόμω Παραρτήματι περί 'Αλιέων Σύμβασιν (άρ. 114) του 
1959. 

Και δεδομένου δτι κρίνεται εύκταΐον δπως ή είρημένη Σύμβασις 
καΐ απασαι α! διατάξεις αυτής τύχωσι νομοθετικής κυρώσεως. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώ ς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός τής Συνοπτικός 
περί 'Αλιέων Συμβάσεως ('Αρ. 114) του 1959 Νόμος του 1966. τίτλος. 

2 . 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμέ Ερμηνεία, 
νου— 

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

μένω τω παρόντι Νόμω Παραρτήματι ' 
«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Ε ρ γ α σ ί α ς και Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δε πάν έτερον έπ'ι τούτω έξουσιοδοτη-
θέν υπό τοΰ είρημένου Υπουργού πρόσωπον. 

3 . Δια του παρόντος Νόμου κυρουται ή Σύμβασις . Κύρωσις τής 
Συμβάσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 2) 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΩΝ (αρ. 114) ΤΟΥ 1959 
Ή Γενική Διάσκεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας, 
Συγκληθεΐσα εν Γενεύη ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γρα

φείου Εργασίας και συνελθοΰσα αυτόθι την 3ην Ιουνίου 1959, εις την τεσσα

ρακοστήν τρίτην αυτής σύνοδον, και 
Άποφασίσασα τήν άποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς τήν περί 

'Αλιέων Σύμβασιν 'Εργασίας ζήτημα περιλαμβανόμενον εις το πέμπτον θέμα 
της ημερησίας διατάξεως της συνόδου, και 

Άποφασίσασα δπως αί προτάσεις αδται περιβληθώσι τον τύπον Διεθνούς 
Συμβάσεως, 

'Αποδέχεται σήμερον δεκάτην έννάτην Ιουν ίου του έτους χίλια έννεακόσια 
πεντήκοντα εννέα τήν ως έπεται Σύμβασιν, ήτις δύναται νά άναφέρηται ώς ή 
περί της Συμβάσεως Εργασίας των 'Αλιέων Σύμβασις του 1959. 

"Αρθρον 1 
1. Δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως ό δρος «άλιευτικόν σκάφος» 

περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως νηολογημένα ή δι' έγγραφων έφωδιασμένα 
πλοΐα και σκάφη, τά δημοσίας ή 'ιδιωτικής ιδιοκτησίας, άτινα χρησιμοποιούν
ται εις θαλασσίαν άλιείαν εντός αλμυρών υδάτων. 

2. Ή αρμοδία αρχή δύναται νά έξαιρή της εφαρμογής τών διατάξεων τής 
παρούσης Συμβάσεως αλιευτικά τίνα σκάφη, ών ό τύπος και ή χωρητικότης 
καθορίζονται κατόπιν γνωμοδοτήσεως τών αρμοδίων οργανώσεων τών ιδιοκτη
τών αλιευτικών σκαφών και τών αλιέων, έφ' δσον υπάρχουν τοιαυται. 

3. Έφ' δσον ή αρμοδία αρχή ήθελε πεισθή δτι τά ζητήματα τά αποτελούντα 
τό άντικείμένον τής παρούσης Συμβάσεως ρυθμίζονται κατά τρόπον ίκανοποιη
τικόν ύπό συλλογικών συμβάσεων μεταξύ τών ιδιοκτητών αλιευτικών σκάφων 
ή τών οργανώσεων ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών και τής οργανώσεως αλιέ
ων, αυτή δύναται νά έξαιρή τών διατάξεων τής Συμβάσεως, αΐτινες άφορώ
σιν εις άτομικάς συμβάσεις εργασίας, τους Ιδίοκτήτας και αλιείς, έφ' ών εφαρ
μόζονται α'ι τοιαύτα συλλογικαι συμβάσεις. 

"Αρθρον 2 . 
Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως, ό δρος «άλιεύς», περιλαμβά

νει παν πρόσωπον απασχολούμενο ν ή προσλαμβανόμενον έπι οιουδήποτε αλι
ευτικού σκάφους, ύπό οιανδήποτε ιδιότητα και έγγεγραμμένον έν τω ναυτολο
γίω. Δεν περιλαμβάνει πλοηγούς, ναυτικούς δοκίμους και δεόντως συμβεβλη
μένους μαθητευομένους, μέλη του πολεμικού ναυτικού και έτερα πρόσωπα ανή
κοντα εις τήν μόνιμον ύπηρεσίαν τής Κυβερνήσεως. 

"Αρθρον 3. 
1. Ή ' Σ ύ μ β α σ ι ς Εργασίας υπογράφεται τόσον ύπό τοΟ ιδιοκτήτου του αλι

ευτικού σκάφους ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αύτου, δσον και ύπό 
του άλιέως. Εις τον αλιέα και ενδεχομένως ε'ις τόν σύμβουλον αυτού δέον 
δπως παρέχηται πάσα εύλογος ευκολία προς έξέτασιν τών δρων τής συμβά
σεως προ τής υπογραφής αυτής. 

2. Ό άλιεύς υπογράφει τήν σύμβασιν ύπό δρους καθοριζόμενους ύπό τής 
εθνικής νομοθεσίας ίνα ούτω έξασφαλισθή επαρκής έλεγχος ύπό τής αρμοδίας 
δημοσίας αρχής. 

3. ΑΊ ώς άνω πρόνοιαι λογίζονται τηρηθεΐσαι έάν ή αρμοδία αρχή πιστο
ποίηση δτι οί δροι τής συμβάσεως εργασίας υπεβλήθησαν αύτη εγγράφως καί 
έπεκυρώθησαν τόσον ύπό του ιδιοκτήτου του αλιευτικού σκάφους ή του εξου
σιοδοτημένου αντιπροσώπου αύτου δσον και ύπό του άλιέως. 
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4. Ή εθνική νομοθεσία δέον δπως διαλαμβάνη επαρκείς προνοίας ίνα έξα
σφαλισθή δτι ό άλιεύς κατανοεί τους δρους της συμβάσεως εργασίας. 

5. Ή σύμβασις δέον δπως μη περιέχη δρους αντικείμενους ε'ις την έθνικήν 
νομοθεσίαν. 

6. Ή εθνική νομοθεσία δέον δπως καθορίζη πασαν έτέραν διατύπωσιν και 
έγγύησιν έν σχέσει προς τήν σύναψιν της συμβάσεως εργασίας, ήτις ήθελε θε
ωρηθή αναγκαία δια τήν προστασίαν των συμφερόντων του ιδιοκτήτου του 
αλιευτικού σκάφους καΐ του άλιέως. 

"Αρθρον 4 
1. Δέον δπως λαμβάνωνται πρόσφορα μέτρα συμφώνως προς τήν έθνικήν νο

μοθεσίαν ίνα διασφαλισθή δτι ή σύμβασις εργασίας δέν θα περιέχη οιονδήποτε 
δρον, δι ' οδ οί συμβαλλόμενοι θά συμφωνώσιν τήν έκ των προτέρων παρέκκλη
σιν έκ των συνήθων κανόνων δικαιοδοσίας σχετικώς μέ τήν σύμβασιν. 

2. Το παρόν "Αρθρον δέον να μή έρμηνεύηται ώς άποκλεΐον προσφυγήν εις 
διαιτησίαν. 

"Αρθρον 5 
Δι* £καστον αλιέα θά τηρήται μητρώον απασχολήσεως υπό της αρμοδίας αρ

χής ή κατά τον ύπ' αυτής όριζόμενον τρόπον. Είς τό τέλος έκαστου ταξειδίου 
ή αποστολής δέον δπως τίθεται είς τήν διάθεσιν ενός έκαστου άλιέως κατάστα
σις υπηρεσιών άφορώσα είς τό έν λόγω ταξείδιον ή άποστολήν, ή δπως τά στοι
χεία ταύτα καταχωρίζωνται είς τό βιβλιάριον εργασίας αύτου. 

"Αρθρον 6 
1. Ή Σύμβασις δύναται νά συνάπτεται εϊτε δι ' ώρισμένον χρόνον είτε κατά 

ταξείδιον ή, έάν έπιτρέπη τούτο ή εθνική νομοθεσία δι' αόριστον χρόνον. 
2. Ή σύμδασις δέον νά όρίζη σαφώς τά δικαιώματα καΐ αμοιβαίας υποχρεώ

σεις έκαστου τών συμβαλλομένων μερών. 
3. Αϋτη δέον νά διαλαμβάνη τάς ακολούθους μνείας, έκτος έάν ή περίληψις 

μιας ή περισσοτέρων τούτων είναι ανωφελής ώς έκ του δτι ρυθμίζεται κατά 
τρόπον διάφορον ύπό εθνικών νόμων ή κανονισμών : 

(α) τό δνομα καΐ έπώνυμον του άλιέως, τήν ήμερομηνίαν γεννήσεως ή τήν 
ήλικίαν αύτου ώς και τον τόπον γεννήσεως' 

(β) τόν τόπον καΐ τον χρόνον συνάψεως της συμβάσεως και τήν ήμερομη
νίαν υπογραφής αυτής' 

(γ) τήν όνομασίαν του άλιευτικοΟ σκάφους ή σκαφών έφ' ου ή έφ' ών ό 
άλιεύς προσλαμβάνεται προς έργασίαν' 

(δ) τό ταξείδιον ή ταξείδια κατά τά όποια αναλαμβάνει νά υπηρέτηση, 
έφ' δσον είναι δυνατός προσδιορισμός αυτών κατά τόν χρόνον τής συ
νάψεως της συμβάσεως' 

(ε) τήν Ιδιότητα ύφ' ην προσλαμβάνεται ό άλιεύς' 
(στ) εΐ δυνατόν, τόν τόπον καΐ τόν χρόνον καθ

1 δν ό άλιεύς υποχρεούται 
νά παρουσιασθή έπι του πλοίου δι ' ύπηρεσίαν' 

(ζ) τά παρεχόμενα είς τόν αλιέα τρόφιμα, έκτος έάν ή εθνική νομοθεσία 
προνοεί διάφορον σύστημα' 

(η) τό ποσόν ημερομισθίων ή τό ποσοστόν του μεριδίου αύτου και τήν μέ
θοδον υπολογισμού του τοιούτου μεριδίου, έάν ό άλιεύς άμοίβηται έπί 
τη βάσει μεριδίου, ή τό ποσόν του ημερομισθίου και τό ποσοστόν του 
μεριδίου και τήν μέθοδον υπολογισμού του δευτέρου έάν έφαρμόζηται 
μικτόν σύστημα ώς και τό ελάχιστον ήμερομίσθιον, δπερ θά ήδύνατο 
νά συμφωνηθή" 

(θ) τόν τερματισμόν τής συμβάσεως και τους δρους προς τούτο, ήτοι : 
(i) έάν ή σύμβασις έγένετο δι' ώρισμένον χρόνον, τήν ήμερομηνίαν 

λήξεως τής συμβάσεως, 
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(ϋ) εάν ή σύμβασις έγένετο δι ' εν ταξείδιον, τόν λιμένα προορισμού 
και τόν χρόνον δστις πρέπει να παρέλθη άπό της άφίξεως προ
τού άπολυθή ό άλιεύς" 

(iii) έάν ή σύμβασις έγένετο δΓ αόριστον χρόνον, τους όρους ύφ' οϋς 
έκαστος των συμβαλλομένων δυνατόν να καταγγείλω την σύμ
βασιν ως και την προθεσμίαν προειδοποιήοεως δια την καταγ
γελίαν αυτής. Νοείται δτι ή τοιαύτη προθεσμία δέον όπως μη 
εΐναι βραχυτέρα, δια τόν ίδιοκτήτην του αλιευτικού σκάφους, 
εκείνης του άλιέως* 

(ι) πασαν έτέραν μνείαν άπαιτουμένην ύπό της εθνικής νομοθεσίας. 

"Αρθρον 7 
Έάν ή εθνική νομοθεσία προνοή την ϋπαρξιν ναυτολογίου έπί του πλοίου 

ή σύμβασις δέον νά έγγράφηται εις το ναυτολόγιον, ή νά προσαρτάται είς 
αυτό. 

"Αρθρον 8 
" Ινα βεβαιοΰται ό άλιεύς περί της φύσεως καΐ τής εκτάσεως των δικαιωμά

των και υποχρεώσεων αύτου, ή αρμοδία αρχή οφείλει νά καθορίζη τά ληπτέα 
μέτρα διά νά δύναται ούτος νά πληροφορήται έπί του πλοίου κατά τρόπον 
ακριβή περί τών δρων υπηρεσίας αύτου. 

"Αρθρον 9 
Σύμβασις εργασίας συναφθείσα κατά ταξείδιον, δι' ώρισμένον ή αόριστον 

χρόνον τερματίζεται δεόντως είς τάς ι<άτωθι περιπτώσεις : 
(α) αμοιβαία συνεναίσει τών μερών 
(β) έπί τω θανάτω του άλιέως' 
(γ) έπί τή άπωλεία ή πλήρει άκαταλληλότητι του αλιευτικού σκάφους· 
(δ) δι* έτέραν τινά αίτίαν καθοριζομένην ύπό τής εθνικής νομοθεσίας. 

"Αρθρον 10 
Ή εθνική νομοθεσία, αϊ συλλογικαί ή άτομικαί συμβάσεις δέον δπως καθορί

ζωσι τάς συνθήκας ύφ' ας ό Ιδιοκτήτης τοΟ σκάφους ή ό πλοίαρχος δύναται νά 
άπολύση αμέσως τόν αλιέα. 

"Αρθρον 11 
Ή εθνική νομοθεσία, αϊ συλλογικαί ή άτομικαί συμβάσεις δέον δπως καθο

ρίζωσιν ωσαύτως τάς συνθήκας ύφ' ας ό άλιεύς δύναται νά απαίτηση τήν άμε
σον άποβίβασιν αύτου. 

"Αρθρον 12 
Έκτος έάν άλλως προνοήται έν αύτη, ή εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως 

δέον δπως έξασφαλίζηται διά τής εθνικής νομοθεσίας ή συλλογικών συμβά

σεων. 
"Αρθρον 13 

Αϊ επίσημοι επικυρώσεις τής παρούσης Συμβάσεως δέον δπως άνακοινοΰν

τα ι είς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, παρ' οΰ και 
καταχωρίζονται. 

"Αρθρον 14 
1. Ή παρούσα Σύμβασις δεσμεύει μόνον τά Μέλη τής Διεθνούς Όγανώσεως 

Εργασίας, ών ή έπικύρωσις έ'χει καταχωρισθή ύπό του Γενικού Διευθυντού. 
2. Τίθεται έν ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά τήν ύπό του Γενικού Διευθυντού κα

ταχώρισιν τών επικυρώσεων 2 Μελών. 
3. Κατ* άκολουθίαν ή Σύμβασις αυτή άρχεται ισχύουσα δΓ ^καστον Μέλος 

δώδεκα μήνας) άφ' ής καταχωρισθή ή έπικύρωσις αυτής. 
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"Αρθρον 15 
1. Παν Μέλος έπικυροΰν την παρουσαν Σύμβασιν δύναται να καταγγείλη 

ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας άπό της ενάρξεως της ισχύος αυτής, δια πρά
ξεως άνακοινουμένης εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Ε ρ γ α 
σίας καΐ ύπ' αυτού* καταχωριζομένης. Ή καταγγελία έχει αποτέλεσμα μετά 
πάροδον έτους άπό της καταχωρίσεως αυτής. 

2. Παν Μέλος έπικυροΰν την ιταροΰσαν Σύμβασιν, το όποιον εντός έτους 
άπό τής λήξεως τής εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαε
τίας, δέν κάμει χρήσιν του ύπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένου δικαιώ
ματος καταγγελίας, δεσμεύεται διά μίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δικαι
ούται νά καταγγείλη την παρουσαν Σύμβασιν έπί τή λήξει έκαστης δεκαετίας 
ύπό τους έν τω παρόντι άρθρω προβλεπόμενους δρους. 

"Αρθρον 16 
1. Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί ε'ις 

άπαντα τά Μέλη τής Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας τήν καταχώρισιν πα
σών τών επικυρώσεων και καταγγελιών αΐτινες άνακοινουνται προς αυτόν ύπό 
των Μελών τής 'Οργανώσεως. 

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

"Αρθρον 17 
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας άνακοινοΐ εις τον 

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

"Αρθρον 18 
Όσάκις ήθελε κρίνει άναγκαΐον τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς 

Γραφείου Εργασίας θά ύποβάλλη ε'ις τήν Γενικήν Διάσκεψιν εκθεσιν έπί τής 
εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως και θά έξετάζη έάν συντρέχη περίπτω
σις έγγραφης ε'ις τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Διασκέψεως του θέματος τής ολι
κής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής. 

'Άρθρον 19 
1. Έν ή περιπτώσει ή Διάσκεψις άποδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν, έπαγομένην 

έν δλω ή έν μέρει άναθεώρησιν τής παρούσης, και έφ' όσον ή νέα Σύμβασις 
δέν ορίζει άλλως : 

(α) ή έπικύρωσις ύπό Μέλους τής νεωτέρας Συμβάσεως τής επαγόμενης 
άναθεώρησιν επάγεται αυτοδικαίως, παρά τάς διατάξεις του ώς άνω 
άρθρου 15F άμεσον καταγγελίαν τής παρούσης Συμβάσεως, ύπό τήν 
επιφύλαξα/ δτι έ'χει 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 εΐναι δεκτική επικυρώσεως ύπό τών 
Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις παραμένει έν τούτοις έν ίσχύϊ ύπό τον τύπον και 
τό περιεχόμενον αυτής διά τά Μέλη, άτινα έπικυρώσαντα αυτήν δέν ήθελον 
επικυρώσει τήν αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύμβασιν. 

"Αρθρον 20 
Τό Γαλλικόν και τό Ά γ γ λ ι κ ό ν κείμενον τής παρούσης Συμβάσεως είναι έξ 

ίσου αυθεντικά. 

Έτυπώθη έν τφ ΐυπογραψείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


