
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ "Αρ. 623 της 12ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1968 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό Κυρωτικός της περί Διακρίσεως (Άπασχόλησ ι ς και Ε π ά γ γ ε λ μ α ) Συμ

βάσεως ( 'Αρ. 111) τοΟ 1958, Νόμος του 1967 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις 
τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 3 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ ΑΦΟΡΩΣΗΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ 
Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ι Ν ( Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ) (Αρ. 
111) ΤΟΥ 1958, Υ Ι Ο Θ Ε Τ Η Θ Ε Ι Σ Η Σ ΥΠΟ ΤΗΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΔΙΑ-

Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΟ-

ΔΟΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ ΤΟΥ 1958. 

Ή Βουλή των Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός τής Συνοπτικός 
περί Διακρίσεως (Άπασχόλησ ι ς και Ε π ά γ γ ε λ μ α ) Σ υ μ β ά σ ε ω ς ( 'Αρ. τίτλος. 
111) του 1958, Νόμος του 1967. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν ά λ λ ω ς 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 τόν Ύπουργόν ' Εργασ ίας και Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δέ πάν έτερον έπί τούτω έξουσιοδοτη-
μένον ύπό τοΟ ε'ιρημένου ΎπουργοΟ πρόσωπον. 

3 . Δια του παρόντος Νόμου κυρουται ή Σύμβασις . 

(5) 

Παράρτημα. 

Κύρωσις της 
Συμβάσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 2) 

Σ Υ Μ Β Α Σ 1 Σ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 1Π 
Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΑΦΟΡΩΣΑ Ε Ι Σ ΤΗΝ Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ι Ν ΚΑΘ' ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 

Ε Ι Σ ΤΗΝ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ι Ν ΚΑ Γ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
Ή Γενική Διάσκεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας συγκληθεΐσα έν 

Γενεύη ύιτό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
και συνελθοΰσα αυτόθι την 4ην 'Ιουνίου Ί958 ε'ις την Τεσσαρακοστήν δευτέραν 
Σύνοδον αυτής, 

Άποφασίσασα την άποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών μέ την διάκρισιν 
καθ' δσον άφορα εις την απασχόλησα/ και τό επάγγελμα, ζήτημα περιλαμβανό
μενον είς τό τέταρτον θέμα της ημερησίας διατάξεως της Συνόδου, 

Άποφασίσασα δτι αί προτάσεις αδται δέον δπως περιβληθώσι τον τύπον διε
θνούς Συμβάσεως, 

Κρίνουσα δτι ή Δήλωσις της Φιλαδελφείας έπιβεβαιοΐ δτι άπαντα τα ανθρώ
πινα όντα, οίασδήποτε φυλής, θρησκείας ή φύλου, έχουν δικαίωμα να έπιδιώ
ξωσι τήν ύλικήν αυτών πρόοδον και πνευματικήν άνάπτυξιν έν ελευθερία και 
αξιοπρέπεια, οικονομική ασφάλεια και ΐσαις δυνατότησι, 

Κρίνουσα έν τέλει δτι ή διάκρισις συνιστά παραβίασιν των δικαιωμάτων των 
αναγραφομένων έν τή Παγκοσμίω Διακηρύξει τών Δικαιωμάτων του 'Ανθρώπου, 

'Αποδέχεται σήμερον, ε'ικοστήν πέμπτην Ιουνίου του έτους χίλια έννεακόσια 
πεντήκοντα οκτώ τήν ώς Μπεται Σύμβασιν, ήτις δύναται να άναφέρηται ώς ή 
Ά^ορώσα είς τήν Διάκρισιν (Άπασχόλησις καΐ Επάγγελμα) Σύμβασις του 
1958. 

"Αρθρον Ιον. 
1. 'Εν τή έννοια τής παρούσης Συμβάσεως ό δρος «διάκρισις» περιλαμβάνει : 

(α) πασαν διάκρισιν, έξαίρεσιν ή προτίμησιν έδραζομένην έπί τής φυλής, 
του* χρώματος, του φύλου, τής'θρησκείας, τών πολιτικών πεποιθήσεων, 
εθνικής προελεύσεως ή κοινωνικής καταγωγής, ήτις επάγεται άναίρε
σίν ή έξασθένισιν τής αρχής τής Ισότητος τών δυνατοτήτων ή τής με
ταχειρίσεως ώς προς τήν άπασχόλησιν ή τό επάγγελμα' 

(β) τοιαύτην έτέραν διάκρισιν, έξαίρεσιν ή προτίμησιν ήτις ήθελεν επάγε
ται άναίρεσιν ή έξασθένισιν τής αρχής τής Ισότητος δυνατοτήτων ή με
ταχειρίσεως ώς προς τήν άπασχόλησιν ή τό επάγγελμα, ώς ήθελεν 
εκάστοτε καθορισθη ύπό τοΟ ενδιαφερομένου Μέλους, κατόπιν συνεννο
ήσεως μέ τάς άντιπροσωπευτικάς έργατικάς καΐ έργοδοτικάς οργανώ
σεις, έφ* δσον τυχόν υφίστανται τριαΰται, ή έτερους αρμοδίους οργανι
σμούς. 

2. At διακρίσεις, εξαιρέσεις ή προτιμήσεις, καθ' δσον άφορφ είς καθωρισμέ
νον τι επάγγελμα, αϊ έδραζόμεναι έπί τών συμφυών προς τό επάγγελμα τούτο 
συνθηκών, δέν λογίζονται ώς διάκρισις. 

3. Έ ν τή έννοία τής παρούσης Συμβάσεως at λέξεις «άπασχόλησις» και 
«επάγγελμα» σημαίνουν ωσαύτως είσδοχήν είς τήν έπαγγελματικήν έκπαίδευ
σιν, τήν άπασχόλησιν καΐ είς τά διάφορα επαγγέλματα, προσέτι δέ τους δρους 
απασχολήσεως. 

"Αρθρον 2ον. 
Παν Μέλος δι' δ ή παρούσα Σύμβασις Ισχύει, αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν 

δπως διακήρυξη καΐ επιδίωξη έθνικήν πολιτικήν άποβλέπουσαν είς τό νά προα
γάγη, διά μεθόδων προσηρμοσμένων είς τάς έθνικάς περιστάσεις καΐ έθνικάς 
συνηθείας, τήν Ισότητα καθ* δσον άψορφ είς τάς δυνατότητας καΐ τήν μεταχεί
ρισιν ώς προς τήν άπασχόλησιν καΐ τό επάγγελμα, έπί τω τέλει εξαλείψεως 
οίασδήποτε διακρίσεως έν τφ τομεΐ τούτω. 
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"Αρθρον 3ον. 
Παν Μέλος, δι' δ ή παροΰσα Σύμβασις Ισχύει, αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν 

δπως διό: μεθόδων προσηρμοσμένων είς τάς εθνικός περιστάσεις καΐ συνήθειας: 
(α) επιδίωξη συνεργασίαν τών οργανώσεων εργοδοτών καΐ εργατών και 

έτερων αρμοδίων οργανισμών, ίνα οδτω προώθηση τήν άποδοχήν και 
έ'φαρμογήν της πολιτικής ταύτης' 

(β) ψηφίζη νόμους και ένθαρρύνη εκπαιδευτικό προγράμματα κατάλληλα 
δια τήν έξασφάλισιν τής έν λόγω αποδοχής και εφαρμογής" 

(γ) άκυροι πάσαν νομοθετικήν διάταξιν και τροποποιή πάσαν διοικητικής 
φύσεως, διάταξιν ή πρακτικήν, ήτις αντίκειται είς τήν είρημένην πολι-
τικήν' 

(δ) ακόλουθη τήν έν λόγω πολιτικήν καθ* δσον άφορα είς άπασχόλησιν 
τελούσαν υπό τόν άμεσον έλεγχον εθνικής τίνος αρχής' 

(ε) έξασφαλίζη έφαρμογήν τής έν λόγω πολιτικής είς τάς δραστηριότητας 
τών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής 
εκπαιδεύσεως και τοποθετήσεως, υπό τήν καθοδήγησιν εθνικής τίνος 
αρχής' 

(στ) άναφέρη είς τάς έπί τής εφαρμογής τής Συμβάσεως ύποβαλλομένας 
ετησίας αυτού* εκθέσεις τά λαμβανόμενα μέτρα συμφώνως προς τήν 
πολιτικήν ταύτην καΐ τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα. 

"Αρθρον 4ον 
Δέν λογίζονται ώς διάκρισις μέτρα έπηρεάζοντα άτομόν τι δι' δ υφίσταται 

εϋλογος υποψία δτι είναι έμπεπλεγμένος, ή δπερ τω δντι ενεπλάκη εις δραστη
ριότητας επιζήμιους δια τήν άσφάλειαν τοΟ κράτους έφ' δσον το έν λόγω άτο
μον έχει τό δικαίωμα προσφυγής εϊς άρμοδίαν αρχήν συσταθεΐσαν συμφώνως 
προς τήν έθνικήν πρακτικήν. 

"Αρθρον 5ον. 
1. Τά ειδικά μέτρα προστασίας ή βοηθείας, άτινα προβλέπονται είς ετέρας 

Συμβάσεις ή Συστάσεις γενομένας αποδεκτός υπό τής Διεθνούς Διασκέψεως 
'Εργασίας δέν λογίζονται ώς διάκρισις. 

2. Παν Μέλος δύναται, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τών αντιπροσωπευτικών 
εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, έφ' δσον τυχόν υφίστανται τοιαυται, 
νά καθορίζη δτι δέν συνιστώσι διάκρισιν έτερα ειδικά μέτρα άποσκοπουντα είς 
τήν άντιμετώπισιν τών ειδικών αναγκών προσώπων άτινα χρήζουσι κατά γενικώς 
παραδεδεγμένον κανόνα, προστασίας ή είδικής βοηθείας, λόγω φύλου, ηλικίας, 
αναπηρίας, οικογενειακών βαρών ή κοινωνικού ή μορφωτικού επιπέδου. 

"Αρθρον δον. 
Παν Μέλος έπικυροΰν τήν παρουσαν Σύμβασιν αναλαμβάνει δπως έφαρμόζη 

ταύτην είς τα μή μητροπολιτικά εδάφη, συμφώνως προς τάς διατάξεις του Κα
ταστατικοΟ Χάρτου τής Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας. 

"Αρθρον 7ον. 
Αι επίσημοι επικυρώσεις τής παρούσης Συμβάσεως δέον δπως άνακοινουνται 

είς τόν Γενικόν Διευθυντήν τοΟ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας, παρ' οΰ καΐ κατα
χωρίζονται. 

"Αρθρον 8ον. 
1. Ή παρούσα Σύμβασις δεσμεύει μόνον τά Μέλη τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 

'Εργασίας, ών ή έπικύρωσις έχει καταχωρησθή ύπό τοΟ Γενικού Διευθυντού. 
2. Τίθεται έν ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά τήν ύπό του Γενικού Διευθυντού κατα

χώρησιν τών επικυρώσεων δύο Μελών. 
3. Κατ' άκολόυθίαν ή Σύμβασις άρχεται ισχύουσα δι' 2καστον Μέλος δώδεκα 

μήνας, άφ' ής καταχωρισθή ή έπικύρωσις αυτής. 
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"Αρθρον 9ον. 
1. Παν Μέλος έπικυροΰν τήν παρουσαν Σύμβασιν δύναται νά. καταγγείλη 

ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας άπό τής ενάρξεως της ισχύος αυτής, δια πράξε
ως άνακοινουμένης εις τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου 'Εργα
σίας και υπ' αύτου καταχωρουμένης. Ή καταγγελία έχει αποτελέσματα μετά 
πάροδον έτους άπό τής καταχωρήσεως αυτής. 

2. Πάν Μέλος έπικυρούν τήν παρουσαν Σύμβασιν, δπερ εντός έτους άπό τής 
λήξεως τής έν τή προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας δέν ήθε
λε κάμει χρήσιν του ύπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένου δικαιώματος 
καταγγελίας, δεσμεύεται διά μίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δικαιούται νά 
καταγγείλη τήν παρουσαν Σύμβασιν επί τή λήξει έκαστης δεκαετίας ύπό τους 
έν τω παρόντι άρθρω προβλεπόμενους δρους. 

"Αρθρον ΙΟον. 
1. Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας γνωστοποιεί 

εις άπαντα τά Μέλη τής Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας τήν καταχώρησιν 
πασών τών επικυρώσεων και καταγγελιών, αΐτινες θέλουσιν άνακοινωθή αύτώ 
ύπό τών Μελών τής 'Οργανώσεως. 

2. Γνωστοποιών εις τά Μέλη τής 'Οργανώσεως τήν καταχώρησιν 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 Πον 
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας άνακοινοΐ προς κατα

χώρησιν ε'ις τόν Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων 'Εθνών, συμφώνως προς τό 
άρθρον 102 τοΟ Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών, πλήρεις πληροφο
ρίας σχετικάς προς πάσας τάς επικυρώσεις και πάσας τάς πράξεις καταγγε
λίας, άς έχει καταχωρήσει συμφώνως προς τά προηγούμενα άρθρα. 

"Αρθρον 12ον 
'Οσάκις ήθελε κρίνει άναγκαΐον, τό Διοικητικόν Συμβόύλιον του Διεθνούς 

Γραφείου 'Εργασίας θά ύποβάλλη ε'ις τήν Γενικήν Διάσκεψιν έκθεσιν έπί τής 
εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως και θά έξετάζη έάν συντρέχη περίπτωσις 
έγγραφης ε'ις τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Διασκέψεως του θέματος τής ολικής 
ή μερικής αναθεωρήσεως ταύτης. 

"Αρθρον 13ον 
1. Έ ν ή περιπτώσει ή Διάσκεψις άποδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν, έπαγομένην 

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

(α) ή έπικύρωσις ύπό Μέλους τής νέας Συμβάσεως, τής επαγόμενης άνα
θεώρησιν επάγεται αυτοδικαίως, παρά τάς διατάξεις τοΟ ανωτέρω 
άρθρου 9, άμεσον καταγγελίαν τής παρούσης Συμβάσεως, ύπό τήν 
έπιφύλαξιν οτι έχει τεθή έν ΐσχύϊ ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νέα 
Σύμβασις* 

(β) άφ' ής ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νέα Σύμβασις τεθή έν ίσχύΐ ή 
παρούσα Σύμβασις παύει νά εΐναι δεκτική έπικύρωσις ύπό τών Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις παραμένει έν τούτοις έν Ισχύϊ ύπό τόν τύπον καΐ 
τό περιεχόμενον αυτής διά τά Μέλη, άτινα έπικυρώσαντα αυτήν, δέν ήθελον 
επικυρώσει τήν αναθεωρούσαν ταύτην Σύμβασιν. 

"Αρθρον 14ον 
Τό Γαλλικόν καΐ Άγγλικόν κείμενον της παρούσης Συμβάσεως εΐναι έξ ίσου 

αυθεντικά. 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφβΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, tv ΛβυκωσΙα. 


