
E.E., Παρ. I, 631 Ν. 36/77 
Ά ρ . 1360, 24.6.77 

Ο περί της Συμθάοεως περί των Μεταναστών Εργατών (Συμπλη
ρωματικοί Διατάξεις) (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 36 irou 1977 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 1975 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως Συνοπτικός 

περί των Μεταναστών Εργατών (Συμπληρωματικοί Διατάξεις) τίτλος. 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1977. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος Μννοια— 

«Σύμδασις» σημαίνει την Σύμβασιν περί τών Μεταναστών 
Εργατών (Συμπληρωματικαί Διατάξεις) του 1975 της όποιας 
τό κείμενον έν τω άγγλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις τό Πρώτον 
Μέρος του Πίνακος και έν μεταφράσει εις την Έλληνικήν εις τό 
Δεύτερον Μέρος του Πίνακος : Πίνας. 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό εις τό Πρώτον Μέρος τοΟ Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 
3. Δια του παρόντος Νόμου κυρουται ή Σύμβασις. Κύρωσις 

Συμβάσεως. 

Π 1 Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CONVENTION 143 CONCERNING MIGRATIONS IN ABUSIVE 

CONDITIONS AND THE PROMOTION OF EQUALITY 
OF OPPORTUNITY AND TREATMENT OF MIGRANT WORKERS 

The General Conference of the International Labour Organisation, 
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International 

Labour Office, and having met in its Sixtieth Session on 4 June, 1975, and 
Considering that the Preamble of the Constitution of the International Labour 

Organisation assigns to it the task of protecting "the interests of workers 
when employed in countries other than their own", and 

Considering that the Declaration of Philadelphia reaffirms, among the principles 
on which the Organisation is based, that "labour is not a commodity", 
and that " poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere ", 
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and recognises the solemn obligation of the 1LO to further programmes 
which will achieve in particular full employment through "the transfer of 
labour, including for employment 

Considering the ILO World Employment Programme and the Employment Policy 
Convention and Recommendation, 1964, and emphasising the need to avoid 
the excessive and uncontrolled or unassisted increase of migratory move
ment because of their negative social and human consequences, and 

Considering that in order to overcome underdevelopment and structural and 
chronic unemployment, the governments of many countries increasingly 
stress the desirability of encouraging the transfer of capital and technology 
rather than the transfer of workers in accordance with the needs and request 
of these countries in the reciprocal interest of the countries of origin and 
the countries of employment, and 

Considering the right of everyone to leave any country, including his own, and 
to enter his own country, as set forth in the Universal Declaration of Human 
Rights and the International Covenant of Civil and Political Rights, and 

Recalling the provisions contained in the Migration for Employment Convention 
and Recommendation (Revised), 1949, in the Protection of Migrant Workers 
(Underdeveloped Countries) Recommendation, 1955, in the Employment 
Policy Convention and Recommendation, 1964, in the Employment Service 
Convention and Recommendation, 1948, and in the Fee  Charging Employ
ment Agencies Convention (Revised), 1949, which deal with such matters 
as the regulation of recruitment, introduction and placing of migrant workers, 
the provision of accurate information relating to migration, the minimum 
conditions to be enjoyed by migrants in transit and on arrival, the adoption 
of an active employment policy and international collaboration in these 
matters, and 

Considering that the emigration of workers due to conditions in labour markets 
should take place under the responsibility of official agencies for employment 
or in accordance with the relevant bilateral or multilateral agreements, in 
particular those permitting free circulation of workers, and 

Considering that evidence of the existence of illicit ana clandestine trafficking 
in labour calls for further standards specifically aimed at eliminating these 
abuses, and 

Recalling the provisions of the Migration for Employment Convention 
(Revised), 1949, which require ratifying Members to apply to immigrants 
lawfully within their territory treatment not less favourable than that which 
they apply to their nationals in respect of a variety of matters which it 
enumerates, in so far as these are regulated by laws or regulations or 
subject to the control of administrative authorities, and 

Recalling that the definition of the term " discrimination " in the Discrimination 
(Employment and Occupation) Convention, 1958, does not mandatorily 
include distinctions on the basis of nationality, and 

Considering that further standards, covering also social security, are desirable 
in order to promote equality of opportunity and treatment of migrant 
workers and, with regard to matters regulated by laws or regulations or 
subject to the control of administrative authorities, ensure treatment at least 
equal to that of nationals; and 

Noting that, for the full success of action regarding the' very varied problems 
of migrant workers, it is essential that there be Close cooperation with 
the United Nations and other specialised agencies, and 

Noting that, in the framing of the following standards, account has been taken 
of the work of the United Nations and of other specialised agencies and 
that, with a view to avoiding duplication and to ensuring appropriate co
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ordination, there will be continuing co  operation in promoting and securing 
the application of the standards, and 

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to migrant 
workers, which is the fifth item on the agenda of the session, and 

Having determined that these proposals shall take the form of an international 
Convention supplementing the Migration for Employment Convention 
(Revised), 1949, and the Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention, 1958, 

adopts this twenty  fourth day of June of the year one thousand nine hundred 
and seventyfive the following Convention, which may be cited as the Migrant 
Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 : 

Part I — MIGRATIONS IN ABUSIVE CONDITIONS 
Article 1 

Each Member for which this Convention is in force undertakes to respect 
the basic human rights of all migrant workers. 

Article 2 
1. Each Member for which this Convention is in force shall systematically 

seek to determine whether there are illegally employed migrant workers on its 
territory and whether there depart from, pass through or arrive in its territory 
any movements of migrants for employment in which the migrants are subjected 
during their journey, on arrival or during their period of residence and employ
ment to conditions contravening relevant international multilateral or bilateral 
instruments or agreements, or national laws or regulations. 

2. The representative organisations of employers and workers shall be fully 
consulted and enabled to furnish any information in their possession on this 
subject. 

Article 3 
Each Member shall adopt all necessary and appropriate measures, both 

within its jurisdiction and in collaboration with other Members— 
(a) to suppress clandestine movements of migrants for employment and 

illegal employment of migrants, and 
(b) against the organisers of illicit or clandestine movements of migrants 

for employment departing from, passing through or arriving in its 
territory, and against those who employ workers who have immigrated 
in illegal conditions, 

in order to prevent and to eliminate the abuses referred to in Article 2 of this 
Convention. 

Article 4 
In particular, Members shall take such measures as are necessary, at the 

national and the international level, for systematic contact and exchange of infor
mation on the subject with other States, in consultation with representative 
organisations of employers and workers. 

Article 5 
One of the purposes of the measures taken under Articles 3 and 4 of this 

Convention shall be that the authors of manpower trafficking can be prosecuted 
whatever the country from which they exercise their activities. 

Article 6 
1. Provision shall be made under national laws or regulations for the 

effective detection of the illegal employment of migrant workers and for the 
definition and the application of administrative, civil and penal sanctions, which 
include imprisonment in their range, in respect of the illegal employment of 
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migrant workers, in respect of the organisation of movements of migrants for 
employment defined as involving the abuses referred to in Article 2 of this 
Convention, and in respect of knowing assistance to such movements, whether 
for profit or otherwise. 

2. Where an employer is prosecuted by virtue of the provisions made in 
pursuance of this Article, he shall have the right to furnish proof of his good 
faith. 

Article 7 
The representative organisations of employers and workers shall be consulted 

in regard to the laws and regulations and other measures provided for in this 
Convention and designed to prevent and eliminate the abuses referred to above, 
and the possibility of their taking initiatives for this purpose shall be recognised. 

Article 8 
1. On condition that he has resided legally in the territory for the purpose 

of employment, the migrant worker shall not be regarded as in an illegal or 
irregular situation by the mere fact of the loss of his employment, which shall 
not in itself imply the withdrawal of his authorisation of residence or, as the 
case may be, work permit. 

2. Accordingly, he shall enjoy equality of treatment with nationals in respect 
in particular of guarantees of security of employment, the provision of alter
native employment, relief work and retraining. 

Article 9 
1. Without prejudice to measures designed to control movements of migrants 

for employment by ensuring that migrant workers enter national territory and 
are admitted to employment in conformity with the relevant laws and regulations, 
the migrant worker shall, in cases in which these laws and regulations have not 
been respected and in which his position cannot be regularised, enjoy equality 
of treatment for himself and his family in respect of rights arising out of past 
employment as regards remuneration, social security and other benefits. 

2. In case of dispute about the rights referred to in the preceding paragraph, 
the worker shall have the possibility of presenting his case to a competent body, 
either himself or through a representative. 

3. In case of expulsion of the worker or his family the cost shall not be 
borne by them. 

4. Nothing in this Convention shall prevent Members from giving persons 
who are illegally residing or working within the country the right to stay and 
to take up legal employment. 

Part II.—EQUALITY OF OPPORTUNITY AND TREATMENT 
Article 10 

Each Member for which the Convention is in force undertakes to declare 
and pursue a national policy designed to promote and to guarantee, by methods 
appropriate to national conditions and practice, equality of opportunity and 
treatment in respect of employment and occupation, of social security, of trade 
union and cultural rights and of individual and. collective freedoms for persons 
who as migrant workers or as members of their ; families are lawfully within 
its territory. 

Article 11 
1. For the purpose of this Part of this Convention, the term " migrant 

worker" means a person who migratesvor who has migrated from one country 
to another with a'view to being employed otherwise than on his own account 
and includes; any person regularly admitted as a migrant worker. 
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2. This Part of this Convention does not apply to— 
(a) frontier workers; 
(b) artistes and members of the liberal professions who have entered the 

country on a short  term basis ; 
(c) seamen; 
(d) persons coming specifically for purposes of training or education ; 
(e) employees of organisations or undertakings operating within the 

territory of a country who have been admitted to temporarily to that 
country at the request of their employer to undertake specific duties 
or assignments, for a limited and defined period of time, and who 
are required to leave that country on the completion of their duties 
or assignments. 

Article 12 
Each Member shall, by methods appropriate to national conditions and 

practice— 
(a) seek the co  operation of employers and workers' organisations and 

other appropriate bodies in promoting the acceptance and observance 
of the policy provided for in Article 10 of this Convention ; 

(b) enact such legislation and promote such educational programmes as 
may be calculated to secure the acceptance and observance of the 
policy; 

(c) take measures, encourage educational programmes and develop other 
activities aimed at acquainting migrant workers as fully as possible 
with the policy, with their rights and obligations and with activities 
designed to give effective assistance to migrant workers in the exercise 
of their rights and or their protection ; 

(d) repeal any statutory provisions and modify any administrative 
instructions or practices which are inconsistent with the policy; 

(e) in consultation with representative organisations of employers and 
workers, formulate and apply a social policy appropriate to national 
conditions and practice which enables migrant workers and their 
families to share in advantages enjoyed by its nationals while taking 
account, without adversely affecting the principle of equality of oppor
tunity and treatment, of such special needs as they may have until 
they are adapted to the society of the country of employment; 

(f) take all steps to assist and encourage the efforts of migrant workers 
and their families to preserve their national and ethnic identity and 
their cultural ties with their country of origin, including the possibility 
for children to be given some knowledge of the mother tongue; 

(g) guarantee equality of treatment, with regard to working conditions, 
for all migrant workers who perform the same activity whatever might 
be the particular conditions of the employment. 

Article 13 
1. A Member may take all necessary measures which fall within its com

petence and collaborate with other Members to facilitate the reunification of the 
families of all migrant workers legally residing in its territory. 

2. The members of the family of the migrant worker to which this Article 
applies are the spouse and dependent children, father and mother. 

Article 14 
A Member may— 

(a) make the free choice of employment, while assuring migrant workers 
the right to geographical mobility, subject to the conditions that the 
migrant worker has resided lawfully in its territory for the purpose 
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of employment for a prescribed period not exceeding two years or. 
if its laws or regulations provide for contracts for a fixed term or 
less than two years, that the worker has completed his first work 
contract; 

(b) after appropriate consultation with the. representative organisations of 
employers and workers, make regulations concerning recognition of 
occupational qualifications acquired outside its territory, including 
certificates and diplomas; 

(c) restrict access to limited categories of employment or functions where 
this is necessary in the interests of the state. 

Part III.™FINAL PROVISIONS 
Article 15 

This Convention does not prevent Members from concluding multilateral 
or bilateral agreements with a view to resolving problems arising from its 
application. 

Article 16 
1. Any Member which ratifies this Convention may, by a declaration 

appended to its ratification, exclude either Part I or U from its acceptance of 
the Convention. 

2. Any Member which has made such a declaration may at any time cancel 
that declaration by a subsequent declaration. 

3. Every Member for which a declaration made under paragraph 1 of this 
Article is in force shall indicate in its reports upon the application of this 
Convention the position of its law and practice in regard to the provisions of 
the Part excluded from its acceptance, the extent to which effect has been given, 
or is proposed to be given, to the said provision and the reasons for which it 
has not yet included them in its acceptance of the Convention. 

Article 17 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the 

Director  General of the International Labour Office for registration. 
Article 18 

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the 
International Labour Organisation whose ratifications have been registered with 
the Director  General. 

2. It shall come into force twelve months after the date on which the 
ratifications of two Members have been registered with the Director  General. 

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve 
months after the date on which its ratification has been registered. 

Article 19 
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after 

the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes 
into force, by an act communicated to the Director  General of the International 
Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one 
year after the date on which it is registered. 

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, 
within the year following the expiration of the period of ten years mentioned 
on the preceding paragraph, excercise the right of denunciation provided for 
in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, 
may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years 
under the terms provided for in this Article. 
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Article 20 
- 1. The Director - General of the International Labour Office shall notify all 

Members of the International Labour Organisation of all ratifications and 
denunciations communicated to him by the Members of the Organisation. 

2. When noliiiying the Members of the Organisation of the registration of 
the second ratification communicated to him, die Director - General shall draw 
the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the 
Convention will come into force. 

Article 21 
The Director - General of the International Labour Office shall communicate 

to the Secretary - General of the United Nations for registration in accordance 
with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all 
ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the 
provisions of the preceding Articles. 

Article 22 
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the 

International Labour Office shall present to the General Conference a report 
on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing 
on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in 
part. 

Article 23 
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention 

in whole or in part, then unless the new Convention otherwise provides— 
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall 

ipso jure involve the immediate denunciation of the Convention, 
notwithstanding the provisions of Article 19 above, if and when the 
new revising Convention shall have come into force; 

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force 
this Convention shall cease to be open to ratification by the Members. 

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and 
content for those Members which have ratified it but have not ratified the 
revising Convention. 

Article 24 
The English and French versions of the text of this Convention are equally 

authoritative. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ 143 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΑΣ 
ΑΘΕΜΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

MET ΑΧΕ Ι ΡΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 
Ή Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας, 
Συγκληθεΐσα έν Γενεύη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου· του Δυεθνους Γραφείου 

Εργασίας και συνελθουσα εις την Έξηκοστήν Σύνοδον αύτης την 4ην 
'Ιουνίου, 1975, 

"Εχουσα 6π δψιν δτι τό Προοίμιον τοΟ Καταστατικού* της Διεθνούς 'Οργα
νώσεως 'Εργασίας αναθέτει είς αυτήν τό έργον της προασπίσεως «των συμ
φερόντων των εργατών οσάκις οδτοι έργσδοτώνται έν τη αλλοδαπή», 



Ν . 36/77 638 

"Εχουσα ύπ' όψιν δτ ι ή Λ ιακήρυξ ι ς της Φιλαδέλφε ιας έπαναβεβαιοΐ , μεταξύ 
τών αρχών έπί των οποίων ερε ίδε τα ι ή Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς , δτ ι «ή ε ρ γ α σ ί α δέν 
ε ί ν α ι εμπόρευμα» κ α ι δτ ι <·,ή πενία οπουδήποτε α π α ν τ ά τ α ι συνιστά κίνδυνον 
δ ια την απανταχού εύημερίαν», κ α ι α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι την έπίσημον υποχρέωση· 
της Δ Ο Ε προς προώθησιν προγραμμάτων δυναμένων νά επιτύχουν κυρίως 
την πλήρη άπασχόλησιν μέσω «της μεταφοράς εργασ ίας , περιλαμβανο

μένης της απασχολήσεως », 
"Εχουσα 6π' δψιν το Παγίκόσμιον Π ρ ό γ ρ α μ μ α 'Απασχολήσεως της Δ Ο Ε , την 

Σύμδασ ιν κ α ι την Σύστασιν έπί της Π ο λ ι τ ι κ ή ς της 'Απασχολήσεως του 
1964, κα ί τον ίζουσα τήν α ν ά γ κ η ν αποφυγής τών υπέρμετρων κ α ι ανεξέ

λ ε γ κ τ ω ν ή τών άνευ υποστηρίξεως μεταναστευ τ ι κών κινήσεων λ ό γ ω τών 
αρνητ ι κών συνεπειών των έπί της κο ινωνίας κ α ι τών ανθρώπων, 

"Εχουσα ύπ' δψιν δτ ι προς τον σκοπόν ύπερνικήσέως της ύπαναπτύξιεως κ α ι της 
οργαν ι κής κ α ί χρονιάς ανεργ ίας , α ϊ κυβερνήσε ις πλείστων χωρών υπο

γ ρ α μ μ ί ζ ο υ ν δ ιαρκώς κα ι περισσότερον τήν έπιθυμίαν ενθαρρύνσεως της 
μεταφοράς κεφαλα ίου κ α ι τ εχνολογ ίας μ ά λ λ ο ν παρά της μεταφοράς ε ρ γ α 

τών συμφώνως προς τάς ά ν ά γ κ α ς κ α ι απα ι τήσε ι ς τών χωρών τούτων προς 
ά μ ο ι δ α ΐ ο ν δφελος τόσον τών χωρών προελεύσεως δσον κ α ι τών χωρών 
απασχολήσεως, 

"Εχουσα ύπ' δψιν το δ ι κ α ί ω μ α έκαστου νά έ γ κ α τ α λ ε ί π η οιανδήποτε χώραν, 
περιλαιμβανομένης κ α ι της ι δ ι κής του, καΐ νά ε ι σ έ ρ χ ε τ α ι ε ις τήν ι δ ίαν αύτου 
χώραν, ώς ε κ τ ί θ ε τ α ι ε ις τήν Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Δ ι α κ ή ρ υ ξ ι ν τών 'Ανθρωπίνων 
Δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν κ α ι εις τό Διεθνές Σύμφωνο ν περί τών Άστ ι ι κών κ α ι Π ο λ ι 

τ ι κ ώ ν Δ ικα ιωμάτων , 
Ύπενθυμίζουσα τ ά ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς αΐτ ινες περ ι έχοντα ι ε ίς τήν περί της Μετανα

στεύσεως προς Άπασχόλησ ι ν Σύμδασ ιν κα ΐ Σύστασ ιν (Άναθεωρηθε ΐσα ) 
τοΰ 1949, ε ίς τήν περί της Προστασ ίας τών Μεταναστών ' Ε ρ γ α τ ώ ν ( Υ π α 

νάπτυκτο ι Χώρα ι ) Σύστασιν του 1955, ε ις τήν περί τ η ς Πολ ι τ ι κής 'Απασχο

λήσεως Σύμδασ ιν κ α ι Σύστασ ιν του 1964, ε ις τήν περί τών Υπηρεσιών 
Α π α σ χ ο λ ή σ ε ω ς Σύμδασ ιν κ α ι Σύστασ ιν τοΰ 1948, ώς καΐ ε ίς τήν περί τών 
Έ π ί Πληρωμή Γραφείων 'Εξευρέσεως Ε ρ γ α σ ί α ς Σύμδασ ιν ( Ά ν α θ ε ω ρ η 

θεΐσα) του 1949, α ΐ τ ι νες π ρ α γ μ α τ ε ύ ο ν τ α ι τ ο ι α ύ τ α θ έ μ α τ α ώς ε ΐνα ι ή ρύθμι

σις της προσλήψεως, ή παρουσίασις κ α ι ή τοποθέΐτησις μεταναστών ε ρ γ α 

τών, ή παροχή επακριβών πληροφοριών σχε τ ι κών προς τήν μίετανάστευσιν, 
τ ό κατώτατον δριον συνθηκών ατ ι νας δέον ν' απολαύουν 61 μιετάνάσται 
κ α τ ά τήν μεταφοράν κα ί τήν άφιξυν, ή υ'ιοθέτησις δραστι ικής πολ ι τ ι κής απα

σχολήσεως κ α ι διεθνούς συνεργασ ίας έπί τ ώ ν θεμάτων τούτον , 

Έ χ ο υ σ α ύπ' δψιν δτ ι ή μετανάστευσις ε ρ γ α τ ώ ν λ ό γ ω τών έπικρατουσών ε ίς 
τ ά ς α γ ο ρ ά ς εργασ ίας συνθηκών έδε ι νά λ α μ δ ά ν η χώραν ΰπό τήν εύθύνην 
επισήμων γραφε ίων απασχολήσεως ή συμφώνως προς τάς σχετ ι κάς διμε

ρε ίς ή πολυμερε ίς συμφωνίας, ιδ ίως έκε ί νας α ΐ τ ι νες επιτρέπουν τήν ελεύ

θερον κυκλοφορ ίαν εργατών , 
" Ε χ ο υ σ α ύπ' δψιν δτ ι αϊ μ α ρ τ υ ρ ί α ι περί υπάρξεως παρανόμου κ α ί λ α θ ρ α ί α ς 

δ ιακ ινήσεως εργασ ίας δ ι κα ιολογούν τήν προώθησιν επιπέδων ε Ιδ ικώς άπο

σκσπιούντων ε ις τήν έξάλε ιψ ιν τών έν λ ό γ ω καταχρήσεων, 
Ύπενθυμίζουσα τ ά ς δ ια τάξε ι ς τής περί Μεταναστεύσεως προς Άπασχόλησ ι ν 

Συμβάσεως ( Ά ν α θ ε ω ρ η θ ε ΐ σ α ) του 1949, α ΐ τ ι ν ες απαι τούν παρά τών έπικυ

ρούντων ταύτην Μελών νά εφαρμόζουν έπί τών νομ ίμως έν τ ω έδάφε ι των 
ευρισκομένων μεταναστών με,ταχείρισιν ουχί όλ ι γώτερον εόνουκήν εκε ίνης 
ήν εφαρμόζουν ε ις τους υπηκόους των έν σχέσε ι προς π ο ι κ ι λ ί ο ^ θεμάτων 
ά τ ι ν α αυτή απαριθμε ί , ε ις ήν Ι κ τ α σ ι ν τ α ύ τ α δ ι έποντα ι ύπό νόμων ή Κανο

νισμών ή υπόκε ιντα ι εις τον Μλεγχον τών δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν άρχων, 
Ύπενθυμίζουσα δ τ ι ό ορισμός «διάκρισις» ε ίς τήν περί της Διακρ ίσεως ( Ά π α 

σχόλησις κα ί Ε π ά γ γ ε λ μ α ) Σύμδασ ιν του 1958 δέν περ ιλαμβάνε ι υποχρεω

τ ι κώς δ ιακρ ίσε ι ς έπί τη δάσε ι της ύπηκοότηιτος, 
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"Εχουσα ύπ' όψιν ότι νεώτερα επίπεδα, καλύπτοντα επίσης την κοινωνικήν ασφά
λισα/, εΐναι επιθυμητά προς τόν σκοπόν προωθήσεως Ισότητος ευκαιριών 
και μεταχειρίσεως των μεταναστών εργατών καί, άναφορικώς προς θέματα 
διεπόμενα ύπό νόμων και κανονισμών ή υποκείμενα είς τόν έλεγχον διοικη
τικών άρχων, εξασφαλίσεως μεταχειρίσεως τουλάχιστον ίσης προς την 
τών υπηκόων, 

Σημειούσα Οτι, διά την πλήρη έπιτυχίαν τών ενεργειών έν σχέσει προς τά πολυ
ποίκιλα προβλήματα τών μεταναστών εργατών, είναι ουσιώδης ή ϋπαρξις 
στενής συνεργασίας μετά τών 'Ηνωμένων 'Εθνών και έτερων εξειδικευ
μένων 'Οργανώσεων,. 

Σημειούσα δτι, κατά την διαμόρφωσιν τών ακολούθων επιπέδων, ελήφθη, ύπ' 
όψιν ή εργασία τών Ηνωμένων Εθνών καί έτερων εξειδικευμένων.οργα
νώσεων και ότι, προς τον σκοπόν αποφυγής επαναλήψεως καί προς εξα
σφάλισα/ καταλλήλου συντονισμού, δέον νά ύπάρχη συνεχής συνεργασία 

• εις τήν προώθησιν καί έξασφάλισιν της εφαρμογής τών επιπέδων, 
Άποφασίσασα τήν υιοθέτησα/ ώρισμένων προτάσεων αναφορικώς προς τους με

τανάστας έργάτας, ζήτημα αποτελούν τό πέμπτον ση μείον της ημερησίας 
διατάξεως της συνόδου, καί 

Άποφασίσασα δπως αί έν λόγω προτάσεις λάβουν τόν τύπον διεθνούς Συμβά
σεως συμιπληρούσης τήν περί Μεταναστεύσεως προς Απασχόλησα/ Σύμ
δασιν (Άναθεωρηθεΐσα) του 1949, ως καί τήν περί Διακρίσεως (Άπασχό
λησις καί Επάγγελμα) Σύμδασιν του 1958, 

υιοθετεί σήμερον τήν είκοστήν τετάρτην Ιουν ίου τοΟ έτους χίλια έννεακόσια 
έδδομή κοντά πέντε τήν ώς έπεται Σύμδασιν, ήτις δύναται ν' άναφέρηιται ώς ή 
περί τών Μεταναστών Εργατών (Συμπλη,ρωματικαί Διατάξεις) Σύμδασις 
τού 1975 : 

Μέρος Ι .  Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΥΠΟ ΣΥΙΗΘΗΚΑΣ ΑΘΕΜ1ΤΟΥΣ .· 
"Αρθρον 1 

"Εκαστον Μέλος έναντι ούτινος ισχύει ή παρούσα Σύμδασις αναλαμβάνει 
τήν ύποχρέωσιν σε δασμού τών θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάντων 
τών μεταναστών εργατών. 

"Αρθρον 2 
1. "Εκαστον Μέλος έναντι ούτινος ισχύει ή παρούσα Σύμδασις οφείλει νά 

έπιδιώκη συστηματικώς τήν έξακρίδωσιν περί του κατά πόσον υπάρχουν παρα
νόμως απασχολούμενοι μετανάσται έργάται έπι του εδάφους του, ώς επίσης 
κατά πόσον οιαδήποτε μεταναστευτικά ρεύματα έπί σκοπώ απασχολήσεως ανα
χωρούν, διέρχονται ή άφικνουνται είς τό έδαφος του εντός του όποιου οί μετα
νάσται ύποδάλλανται διαρκουντος του ταξιδιού των, κατά τήν άφιξιν ή, διαρ
κούσης της παραμονής καί απασχολήσεως των είς μεταχείρισιν αντιδαίνουσαν 
προς σχετικά διεθνή πολυμερή ή διμερή επίσημα έγγραφα ή συμφωνίας ή προς 
τους εθνικούς νόμους καί κανονισμούς. 

2. Μετά τών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τών εργοδοτών καί εργατών 
δέον νά λαμδάνουν χώραν πλήρεις συνεννοήσεις καί νά παρέχηται είς ταύτας 
πάσα δυνατότης διά νά παράσχουν οΙασδήποτε έν τη κατοχή των πληροφορίας 
περί τοΟ θέματος. 

"Αρθρον 3 
"Εκαστον Μέλος οφείλει νά υιοθέτηση άπαντα τά αναγκαία καί προσή

κοντα μέτρα τά εμπίπτοντα είς τήν αρμοδιότητα του ώς καί τά απαιτούντα 
συνεργασίαν μεθ' έτερων Μελών 

(α) προς καταστολήν τών λαθραίων μετακινήσεων μεταναστών προς 
απασχόλησα/ καί τής παρανόμου απασχολήσεως μεταναστών, και 

(β) κατά τών οργανωτών παρανόμων ή λαθραίων μετακινήσεων μετα
ναστών προς άπασχόλησιν οΐτινες αναχωρούν, διέρχονται ή άφι
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•κνουνται εις τό έδαφος του, ώς επίσης κατ' εκείνων οΐτινες έργοδο
τουν έργάτας μεταναστεύσαντας ύπό παρανόμους συνθήκας, 

προς τον σκοπόν προλήιμεως και εξαλείψεως τών έν τω "Αρθρω 2 της παρούσης 
Συμβάσεως αναφερομένων καταχρήσεων. 

"Αρθρον 4 
Είδικώτερον, τά Μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, τόσον 

επί εθνικού δσον και διεθνούς πεδίου, διά την συστηματικήν έπαφήν καί άνταλ
λαγήν πληροφοριών έπί τοΰ θέματος μεθ' έτερων Κρατών, έν συνεννοηθεί μετά 
τών αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων τών εργοδοτών καί εργατών. 

"Αρθρον 5 
Εις έκ τών σκοπών τών δυνάμει τών "Αρθρων 3 καί 4 της παρούσης Συμ

βάσεως λαμβανομένων μέτρων δέον νά είναι ή ποινική δίωξις τών πρωτερ
γατών της διακινήσεως της ανθρωπινής εργασίας οιαδήποτε καί έάν είναι ή 
χώρα έκ της οποίας όυτοι ασκούν τάς δραστηριότητας των. 

"Αρθρον 6 
1. Δέον δπως θεσπίζωνται διατάξεις έπί τη βάσει εθνικών νόμων ή κανο

νισμών διά την άποτελεσματικήν άνακάλυψιν της παρανόμου απασχολήσεως 
μεταναστών εργατών, ώς καί διά τον καθορισμόν καί τήν έφαρμογήν διοικη
τικών, αστικών καί ποινικών κυρώσεων, έξικνουμένων μέχρι καί της φυλα
κίσεως, έν σχέσει προς τήν παράνομον άπασχόλησιν μεταναστών εργατών, τήν 
όργάνωσιν αποστολών μεταναστών προς άπασχόλησιν ένέχουσαν τάς έν τω 
"Αρθρω 2 της παρούσης Συμβάσεως άναφερομένας καταχρήσεις, ώς καί τήν 
έν γνώσει ύποδοήθησιν τοιούτων αποστολών, είτε χάριν κερδοσκοπίας είτε 
άλλως πως. 

2. Όσάκις εργοδότης τις διώκεται ποινικώς δυνάμει τών κατ' έφαρμογήν 
του παρόντος "Αρθρου θεσπιζόμενων διατάξεων, ούτος δικαιούται νά προσκό
μιση άπόδειξιν περί της καλής του πίστεως. 

"Αρθρον 7 
Μετά τών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τών εργοδοτών καί εργατών 

δέον νά λαμβάνουν χώραν πλήρεις συνεννοήσεις προκειμένου περί νόμων καί 
κανονισμών ώς καί περί τών λοιπών μέτρων τών προβλεπομένων 6πό της πα
ρούσης Συμβάσεως καί άποσκοπούντων εις τήν πρόληψιν καί έξάλειψιν τών 
ανωτέρω αναφερομένων καταχρήσεων, θά άναγνωρίζηΐται δέ ή δυνατότης 
αυτών δπως αναλαμβάνουν πρωτοβουλίας προς τούτο. 

"Αρθρον 8 
1. Ύπό τήν προϋπόθεσιν οτ ι οδτος έχει παραμείνει νομίμως €ν τ ιν ι έδάφει 

προς τον σκοπόν απασχολήσεως, ό μετανάστης εργάτης δέον νά μή θεωρήται 
οτι τελεΐ είς παράνομον ή άντικανονικήν κατάστασιιν έκ μόνον του λόγου της 
απώλειας της έργοδοτήσεώς του, ήτις άφ' εαυτής δέν δύναται νά συνεπάγηται 
τήν άνάκλησι,ν της αδείας παραμονής του ή, αναλόγως της περιπτώσεως της 
άδειας εργασίας. 

2. Επομένως, ούτος θά άπολαύη Ισότητα μεταχειρίσεως προς έκείνην τών 
υπηκόων έν σχέσει ιδίως προς τάς εγγυήσεις εξασφαλίσεως απασχολήσεως, 
τήν παροχήν εναλλακτικής απασχολήσεως, τήν άνακουφιστικήν έργασίαν καί 
τήν έπανεκπαίδευσιν. 

"Αρθρον 9 
1. "Ανευ επηρεασμού τών μέτρων άτινα αποσκοπούν είς τόν Μλεγχον τών 

μεταναστευτικών ρευμάτων προς ότπασχόλησιν διά της διασφαλίσεως δτι οί 
μετανάσται έργάται θά είσέρχωνται είς τό έθνικόν έδαφος καί θά γίνωνται 
δεκτοί προς άπασχόλησιν συμφώνως προς τους σχετικούς νόμους καί κανο
νισμούς, ό μετανάστης εργάτης δέον δπως, είς τάς περίίΐίτώσεις καθ* ας οί έν 
λόγω νόμοι καί κανονισμοί δέν έχουν τηρηθη καί ή θέσις αύτου δεν δύναται 
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νά τακτοποιηθή, άπολαύη ισότητα μεταχειρίσεως δι' εαυτόν και την ο'ικογέ
νειάν του έν σχέσει προς δικαιώματα προκύπτοντα έκ παρωχημένης απασχο
λήσεως άναφορικώς προς άντιμισθίαν, κοινωνικήν άσφάλισιν και έτερα ωφε
λήματα. 

2. Έν περιπτώσει αμφισβητήσεως των έν τη προηγουμένη παραγράφω ανα
φερομένων δικαιωμάτων, ό εργάτης δέον νά £χη τήν δυνατότητα παρουσιάσεως 
της υποθέσεως του ενώπιον αρμοδίου σώματος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
αντιπροσώπου. 

3. Έν περιπτώσει απελάσεως τοΰ εργάτου ή της οικογενείας του, αϊ δα
πάναι δέν θα βαρύνουν τούτους. 

4. Ουδέν των έν τη παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων θέλει εμποδίζει 
τά Μέλη από του νά χορηγήσουν εις πρόσωπα παρανόμως διαμένοντα ή εργα
ζόμενα εντός της Χώρας τό δικαίωμα παραμονής και αναλήψεως νομίμου απα
σχολήσεως. 

Μέρος Ι Ι .ΙΣΟΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 
"Αρθρον 10 

"Εικαστον Μέλος έναντι ο&τινος Ισχύει ή παρούσα Σύμδασις αναλαμβάνει 
νά διακήρυξη καΐ ακόλουθη έθνικήν πολιτικήν αποσκοπούσαν νά προώθηση 
και έξασφαλίση, διά μεθόδων άρμοζουσών εις τάς έθνικάς συνθήκας και πρα
κτικήν, Ισότητα ευκαιριών καΐ μεταχειρίσεως έν σχέσει προς τήν άπασχόλησιν 
καΐ τό επάγγελμα, την κοινωνικήν άσφάλισιν, τά συνδικαλιστικά καΐ μορφω
τικά δικαιώματα, τάς άτομικάς και συλλογικάς ελευθερίας των προσώπων 
ατινα ώς μειτανάσται έργάται ή ως μέλη των οΙκογενειών των ευρίσκονται νο
μίμως εντός του εδάφους του. 

"Αρθρον 11 
1. Έν τη έννοια τοΰ Παρόντος Μέρους της παρούσης Συμβάσεως ό ορός 

«μετανάστης εργάτης» σημαίνει πρόσωπον δπερ μεταναστεύει ή έχει μετανα
στεύσει από μίαν χώραν εις έτέραν προς τον σκοπόν νά ευρη άπασχόλησιν 
άλλως ή ώς αυτοτελώς εργαζόμενος καΐ περιλαμβάνει πάν πρόσωπον κανο
νικώς γενόμενον δεκτόν ώς μετανάστης εργάτης. 

2. Τό παρόν Μέρος της παρούσης Συμβάσεως δέν εφαρμόζεται είς— 
(α) τους μεθοριακούς έργάτας' 
(β) τους καλλιτέχνας και τά μέλη ελευθερίων επαγγελμάτων οΐτινες 

είσηλθον είς τήν χώραν έπί βραχυχρόνιου βάσεως' 
(γ) τους ναυτικούς' 
(δ) τά πρόσωπα τά ερχόμενα ειδικώς διά σκοπούς ειδικεύσεως ή εκπαι

δεύσεως. 
(ε) τους υπαλλήλους οργανισμών ή επιχειρήσεων λειτουργουσών εντός 

του εδάφους χώρας τινός, οΐτινες έγένοντο δεκτοί προσωρινώς είς 
τήν έν λόγω χώραν κατόπιν αιτήσεως του εργοδότου των διά τήν 
άνάληψιν ειδικών καθηκόντων ή εργασιών, διά περιωρισμένην και 
καθωρισιμένην χρονικήν περίοδον καΐ οϋτινες υποχρεούνται νά εγκα
ταλείψουν τήν χώραν ταύτην άμα τή συμπληρώσει των καθηκόντων 
ή εργασιών των. 

"Αρθρον 12 
'Έκαοπον Μέλος οφείλει διά μεθόδων άρμοζουσών είς τάς έθνιικάς αύτου 

συνθήκας και πρακτική ν : 
(α) νά έπυδιώκη τήν συνεργασίαν εργοδοτικών και εργατικών οργανώ

σεων και έτερων αρμοδίων σωμάτων κατά τήν προώθησιν της απο
δοχής και τηρήσεως της έν τω "Αρθρω 10 της παρούσης Συμβά
σεως προβλεπομένης πολιτικής' 

(β) νά θεσπίζη τοιαύτην νομοθεσίαν και προωθή τοιαύτα εκπαιδευτικά 
προγράμματα οία ήθελον είναι κατάλληλα διά τήν έξασφάλισιν της 
αποδοχής καΐ τηρήσεως της πολιτικής' 
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(y) νά λαμδάνη μέτρα, ένθαρρύνη ίκιταιδιυτικά προγράμματα και άνπ 
π.τύσο»| ετέρας δραστηριότητα*;, άποσκοπούσας εις τό νά γνωρίσουν 
οι μπτανάσται έργάται δσον ι ό δυνατόν πληρέστερον την διακηρυ
χΟεΐσαν πολπικήν, τά δικαιώματα και τάς υποχρεώσεις των, ώς και 
τάς δραστηριότητας αΐτινες αποσκοπούν είς τό νά παράσχουν άποτε
λεσματικήν βοήθειαν εις τους μετανάστας έργάτας έν τη ασκήσει 
των δικαιωμάτων των και διά την προάσπισιν τούτων 

(δ) ν' άναθεωρή οιασδήποτε ναμοθετικάς διατάξεις κα ι τροποποιή οιασ
δήποτε δισικηιτικάς οδηγίας ή πρακτικήν αΐτινες αντίκεινται προς 
την ώς άνω πολιτικήν 

(ε) έν συνεννοήσει μειτά των αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών καΐ εργα
τικών οργανώσεων,, νά διαμορφώνη και έφαρμόζη κοινωνικήν πολι
τικήν άρμόζοασαν εις τάς έθνικάς συνθήκας και πρακτικήν ήτις θά 
παρέχη είς τους μζτανάστας έργάτας κα ι τάς οικογενείας των τήν 
δυνατότητα συμμετοχής εις τά πλεονεκτήματα άτινα απολαύουν οι 
ύπηκοοί του, ένώ θά λαμδάνη ύπ' δψιν, άνευ δυσμενούς επηρεασμού 
τής αρχής της ίσότητος ευκαιριών και μεταχειρίσεως, τάς ιδιαιτέρας 
άνάγκας άτινας δυνατόν νά αντιμετωπίζουν μέχρις ότου οδτοι προσ
αρμοσθούν είς τήν κοινωνίαν τής χώρας απασχολήσεως των* 

(στ) νά προδαίνη είς πάσαν ένέργειαν ύποδοηθήσεως και ενθαρρύνσεως 
τών προσπαθειών τών μεταναστών έργαίτών και τών οικογενειών 
των νά διατηρήσουν τήν έθνικήν και έθνολογικήν των ταυτότητα 
(Ιδιότητα) και τους πολιτιστικούς των δεσμούς μετά τών χωρών 
καταγωγής των περιλαμβανομένης τής δονατότητος διά τά παιδία νά 
διδάσκωνται εν τινι μέτρω τήν μητρικήν των γλώσσαν* 

(ζ) νά εγγυάται ισότητα μεταχειρίσεως άναφσρικώς προς τάς συνθήκας 
εργασίας είς απαντάς τους μετανάστας έργάτας τους άσκουντας 
τήν αυτήν δραστηριότητα οίαιδήποτιε καΐ έάν είναι αϊ Ιδιαίτεραι 
συνθήκαι απασχολήσεως αυτών. 

"Αρθρον 13 
1. Πάν Μέλος δύναται νά λαμδάνη άπαντα τά έιμιπίπτοντα είς τήν αρμοδιό

τητα του αναγκαία μέτρα και νά συνεργάζηται μεθ* έτερων Μελών διά τήν 
διευικόλυνσιν της έπανενώσεως τών μελών των οίκογενειών πάντων τών μετα
ναστών εργατών τών νομίμως δισιμενόντων είς τό έδαφος αύτου. 

2. Τά μέλη της οικογενείας του μετανάοίτου έργάτοο είς τά όποια αναφέ
ρεται τό παρόν "Αρθρον είναι ή σύζογος καΐ τά έξ αύτοΟ εξαρτώμενα τέκνα, 
μήτηρ και πατήρ. 

"Αρθρον 14 
Πάν Μέλος δύναται

(α) νά εξαρτά τήν έλευθέραν επιλογήν απασχολήσεως, έφ' δσον εξα
σφαλίζει εις τους μετανάστας έργάτας τό δικαίωμα γεωγραφικής 
διακινήσεως, έκ της προϋποθέσεως δτι ό μετανάστης εργάτης δια
μένει νομίμως εντός του εδάφους του προς τον σκοπόν απασχολή
σεως διά προκαθωρισμένην περίοδον μή όπιερβαίνουσαν τά δύο ετη 
ή, έάν οι νόμοι και κανονισμοί τούτου προδλέιπουν τοερί συμβολαίων 

"? καθωρισμένης τινός διαρκείας μικροτέρας τών δύο ετών, δτι ό εργά
της συνεπλήρωσε τό πρώτον αύτου συμβολαιον εργασίας' 

(β) κατόπιν καταλλήλων συνεννοήσεων μετά" τών αντιπροσωπευτικών 
εργοδοτικών καΐ εργατικών οργανώσεων, νά θεσπίζη κανονισμούς 
περί αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, περιλαμβανομέ
νων πιστοποιητικών και διπλωμάτων, κτηθέντων έν τη αλλοδαπή' 

(γ) νά περιορίζη τήν εΐσοδον είς περιωρισμένας κατηγορίας απασχο
λήσεως ή υπηρεσιών, οσάκις τούτο καθίοταται άναγκαΐον προς τό 
συμφέρον του Κράτους. 
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ΜΕΡΟΣ I I I . TEA Ι ΚΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
"Αρθρον 15 

Ή παρούσα Σύμβασις δεν απαγορεύει εις τά Μέλη νά συνάπτουν πολυ
μερείς ή διμερείς συμφωνίας προς τον σκσπόν επιλύσεως προβλημάτων προ
κυπτόντων έκ της εφαρμογής αυτής. 

"Αρθρον 16 
1. Πάν Μέλος έπικυροΰν την παρουσαν Σύμβασιν δύναται δια δηλώσεως 

προσαρτώμενης εις την έπικύρωσιν αύτου, νά άποκλείση έκ της αποδοχής του 
τό Μέρος Ι ή το Μέρος 11 τής Συμβάσεως. 

2. Παν Μέλος δπερ προέβη εις μίαν τοιαύτη ν δήλωσιν δύναται κατά πάντα 
χρόνον ν άνακαλέση ταύτην διά μεταγενεστέρας δηλώσεως του. 

3. Πάν Μέλος δι' δ ισχύει δήλωσις γενομένη συμφώνως προς την παράγραφον 
1 του παρόντος "Αρθρου οφείλει νά άναφέρη εις τάς επί τής εφαρμογής τής 
παρούσης Συμβάσεως εκθέσεις αυτού τήν θέσιν. τής οικείας αύτου νομοθεσίας 
και πρακτικής έν σχέσει προς τάς διοίτάξεις τοΰ Μέρους δπερ δεν έγένετο άπο
δεκτόν, τήν έκτασιν καθ' ήν εδόθη πρακτική ισχύς, ή προτίθεται νά δοθή, εις 
τάς έν λόγω διατάξεις και τους λόγους δι ' ους δέν συμπεριέλαβεν εισέτι ταύ
τας έν τή οικεία τούτου αποδοχή τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 17 
Αϊ επίσημοι επικυρώσεις τής παρούσης Συμβάσεως δέον δπως άνακοινοΰν

ται είς τον Γενικόν Διευθυντήν τοΟ Διεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ' οδ και 
καταχωρίζονται. 

"Αρθρον 18 
1. Ή παρούσα Σύμβασις δεσμεύει μόνον τά Μέλη τής Διεθνούς 'Οργανώ

σεως 'Εργασίας ών αί επικυρώσεις κατεχωρίσθησαν ύπό τοΰ Γενικού Διευ
θυντού. 

2. Αϋτη θέλει τεθή έν ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά τήν ύπό του Γενικού Διευ
θυντού καταχώρισιν των επικυρώσεων δύο Μελών. 

3. Μετά ταύτα, ή παρούσα Σύμβασις θέλει άρχεται ισχύουσα δι* εκαστον 
Μέλος μετά παρέλευσιν δώδεκα μηνών άφ' ής ή ύπό τούτου έπικύρωσις ήθελεν 
έχει καταχωρισθή. 

"Αρθρον 19 
1. Πάν Μέλος επικύρωσαν τήν παρουσαν Σύμβασιν δύναται νά καταγγε ίλη 

ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας άφ* ής αίϊτη τό πρώτον ήρξατο ισχύουσα, διά 
πράξεως άνακοινουμένης είς τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και ύπ' αυτού καταχωριζομένης. Ή τοιαύτη καταγγελ ία δεν θέλει 
λάβει ίσχύν ειμή μόνον μετά πάροδον έτους άπό τής καταχωρίσεως της. 

2. Πάν Μέλος δπερ έπεκύρωσε τήν παρουσαν Σύμβασιν και δπερ, εντός 
τοΰ επομένου έτους άπό τής λήξεως τής έν τή προηγουμένη παραγράφω μνη
μονευομένης δεκαετίας, δέν ήθελε ασκήσει τό υπό τοΰ παρόντος "Αρθρου 
προβλεπόμενον δικαίωμα καταγγελίας, δεσμεύεται διά μίςχν νέαν δεκαετίαν 
και, μετά ταύτην, δικαιούται νά καταγγε ίλη τήν παρουσαν Σύμβασιν άμα τή 
λήξει έκαστης δεκαετίας υπό τους είς τό παρόν "Αρθρον προβλεπόμενους δρους. 

"Αρθρον 20 
1. Ό Γενικός Διευθυντής τοΰ Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί 

είς άπαντα τά Μέλη τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας τήν καταχώρισιν 
πασών των επικυρώσεων και καταγγελιών αΐτινες άνακοινοΰνται προς αυτόν 
ύπό των Μελών τής 'Οργανώσεως. 

2. Γνωστοποιών είς τά Μέλη τής Οργανώσεως τήν καταχώρισιν τής δευτέ
ρας επικυρώσεως ήτις τω έχει άνακοινωθή, ό Γενικός Διευθυντής επισύρει τήν 
προσοχήν των Μελών τής 'Οργανώσεως έπί τής ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος 
τής παρούσης Συμβάσεως. 
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"Αρθρον 21 
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας, θέλει άνακοινοΐ 

εις τον Γενικόν Γραμματέα των 'Ηνωμένων Έθνων προς καταχώρισιν, συμφώ
νως προς το "Αρθρον 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων 'Εθνών, 
πλήρεις λεπτομέρειας σχετικώς προς πάσας τάς επικυρώσεις και τάς πράξεις 
καταγγελίας τάς οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τα προηγούμενα 
"Αρθρα. 

"Αρθρον 22 
'Οσάκις κρίνη τοΰτο άναγκαισν, τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς 

Γραφείου Εργασίας υποβάλλει είς την Γενική ν Διάσκεψιν §κθεσιν έπι της λε ι 
τουργίας της παρούσης Συμβάσεως και εξετάζει τήν σκοπιμότητα έγγραφης 
είς τήν ήμερησίαν διάταξιν της Διασκέψεως θέματος ολικής ή μερικής αναθεω
ρήσεως ταύτης. 

"Αρθρον 23 
1. Έν ή περιπτώσει ή Διάσκεψις άποδεχθή νεωτέραν τινά Σύμβασιν έπα

γομένην έν δλω ή έν μέρει άναθεώρησιν τής παρούσης καΐ έφ' δσον ή νέα Σύμ
βασις δεν ορίζει άλλως: — 

(α) ή υπό τίνος Μέλους έπικύρωσις τής νεωτέρας άναθεωρούσής Συμ
βάσεως επάγεται αυτοδικαίως, παρά τάς διατάξεις του ώς άνω 
"Αρθρου 19, άμεσον καταγγελ ίαν τής παρούσης Συμβάσεως, έάν 
και άφ* ής ή νεωτέρα αναθεωρούσα Σύμβασις ήθελε τεθή έν ίσχύϊ" 

(β) άφ' ής ημερομηνίας ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νεωτέρα Σόμ
βασις τεθή έν Ισχύϊ, ή παρούσα Σύμβασις παύει οδσα δεκτική επι
κυρώσεως υπό των Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει έν πάση περιπτώσει έν Ισχύϊ 
υπό τήν πραγματικήν μορφήν και περιεχόμιενον αυτής διά τά Μέλη έκεΐνα άτινα 
έχουν επικυρώσει αυτήν άλλα δεν ήθελον έπακυρώσει τήν άναθεωροΟσαν Σύμ
βασιν. 

"Αρθρον 24 
Τό Γαλλιικόν και Άγγλ ι κόν κείιμενον τής παρούσης Συμβάσεως εΐναι έξ 

ίσου αύθεντιικά. 


