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Ό περί των Εργατικών Σχέσεων (Δημοσία Υπηρεσία) (Κυρωτικός) 
Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 65 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΠΕΡΙ ΤΩίΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν ( Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ) ΤΟΥ 1978 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα «ναφέρηται ώς ό περί των 'Εργατικών Σχέ Συνοπτικός 
σεων (Δημοσία Υπηρεσία) (ίΚυρωτικός) Νόμος του 1980. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω έκτος έάν εκ του κειμένου προκύπτη διά 'Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— Πίναξ. 

Πρώτον 
Μέρος. 
Δεύτερον 
Μέρος. 

«Σύμβασις» σημαίνει την Σύμβασιν περί των 'Εργατικών Σχέ
σεων (ΐΔημοσία Υπηρεσία), 1978, της οποίας το κείμενον έν τω 
ΆγΓγλικω πρωτοτυπώ εκτίθεται ε'ις το Πρώτον Μέρος τοϋ Πίνακος 
και έν μεταφράσει εις την Έλληνικήν ε'ις το Δεύτερον Μέρος του 
ΐΠίνακος : 

(Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει το εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 

3. Διά του παρόντος Νόμου κυρουται ή Σύμβασις. Κΰρωσις 

Π 1 Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 

CONVENTION 151 CONCERNING PROTECTION OF THE RIGHT TO 
ORGANISE AND PROCEDURES FOR DETERMINING CONDITIONS OF 

EMPLOYMENT IN THE PUBLIC SERVICE 
The Genera] 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 Sixtyfourth Session on 7 June 1978, and 
Noting the terms of the Freedom of Association and Protection of the Right to 

Organise Convention, 1948, the Right to Organise and Collective Bargaining 
Convention, 1949, and the Workers' Representatives Convention and Recommenda
tion, 1971, and 

Recalling that the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, 
does not cover certain categories of public employees and that the Workers' Repre
sentatives Convention and Recommendation, 1971, apply to workers' representa
tives in the undertaking, and 
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Noting the considerable expansion of public service activities in many countries 
and the need for sound labour relations between public authorities and public 
employees' organisations, and 

Having regard to the great diversity of political, social and economic systems 
among member States and the differences in practice among them (e.g. as to the 
respective functions of central and local government, of federal, state and provincial 
authorities, and of stateowned undertakings and various types of autonomous or 
semiautonomous public bodies, as well as to the nature of employment relation
ships), and 

Taking, into account the particular problems arising as to the scope of, and 
definitions for the purpose of, any international instrument, owing to the differences 
in many countries between private and public employment, as well as the difficulties 
of interpretation which have arisen in respect of the application of relevant provi
sions of the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, to 
public servants, and the observations of the supervisory bodies of the ILO on a 
number of occasions that some governments have applied these provisions in. a 
manner which excludes large groups of public employees from coverage by that 
Convention, and 

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to freedom 
of association and procedures for determining conditions of employment in the 
public service, 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, 
adopts this twentyseventh day of June of the year one thousand nine hundred and 
seventyeight the following Convention, which may be cited as the Labour Rela
tions (Public Service) Convention, 1978 : 

PART T. SCOPE AND DEFINITIONS 

Article 1 
1. This Convention applies to all persons employed by public authorities, to the 

extent that more favourable provisions in other international labour Conventions 
are not applicable to them. 

2. The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall 
apply to highlevel employees whose functions are normally considered as policy
making or managerial, or to employees whose duties are of a highly confidential 
nature, shall be determined by national laws or regulations. 

3. The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall 
apply to the armed forces and the police shall be determined by national laws or 
regulations. 

Article 2 
For the purpose of this Convention, the term "public employee" means any 

person covered by the Convention in accordance with Article 1 thereof. 
Article 3 

For the purpose of this Convention, the term "public employees' organisation" 
means any organisation, however composed, the purpose of which is to further and 
defend the interests of public employees. 

PART II. PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE 
Article 4 

1. Public employees shall enjoy adequate protection against acts of antiunion 
discrimination in respect of their employment. 



1233 Ν. 65/80 

2. Such protection shall apply more particularly in respect of acts calculated to— 
(a) make the employment of public employees subject to the condition that 

they shall not join or shall relinquish membership of a public employees' 
organisation; 

(b) cause the dismissal of or otherwise prejudice a public employee by reason 
of membership of a public employees' organisation or because of partici
pation in the normal activities of such an organisation. 

Article 5 
1. Public employees' organisations shall enjoy complete independence from 

public authorities. 
2. Public employees' organisations shall enjoy adequate protection against any 

acts of interference by a public authority in their establishment, functioning or 
administration. 

3. In particular, acts which are designed to promote the establishment of public 
employees' organisations under the domination of a public authority, or to support 
public employees' organisations by financial or other means, with the object of 
placing such organisations under the control of a public authority, shall be deemed 
to constitute acts of interference within the meaning of this Article. 

PART III. FACILITIES TO BE AFFORDED TO PUBLIC EMPLOYEES' 
ORGANISATIONS 

Article 6 
1. Such facilities shall be afforded to the representatives of recognised public 

employees' organisations as may be appropriate in order to enable them to carry 
out their functions promptly and efficiently, both during and outside their hours of 
work. 

2. The granting of such facilities shall not impair the efficient operation of the 
administration or service concerned. 

3. The nature and scope of these facilities shall be determined in accordance with 
the methods referred to in Article 7 of this Convention, or by other appropriate 
means. 

PART IV. PROCEDURES FOR DETERMINING TERMS AND 
CONDITIONS OF EMPLOYMENT 

Article 7 
Measures appropriate to national conditions shall be taken, where necessary, to 

encourage and promote the full development and utilisation of machinery for nego
tiation of terms and conditions of employment between the public authorities 
concerned and public employees' organisations, or of such other methods as will 
allow representatives of public employees to participate in the determination of 
these matters. 

PART V. SETTLEMENT OF DISPUTES 
Article 8 

The settlement of disputes arising in connection with the determination of terms 
and conditions of employment shall be sought, as may be appropriate to national 
conditions, through negotiation between the parties or through independent and 
impartial machinery, such as mediation, conciliation and arbitration, established in 
such a manner as to ensure the confidence of the parties involved. 

PART VI. CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 
Article 9 

Public employees shall have, as other workers, the civil and political rights which 
are essential for the normal exercise of freedom of association, subject only to the 
obligations arising from their status and the nature of their functions. 
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PART VII. FINAL PROVISIONS 
Article 10 

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director
General of the International Labour Office for registration. 

Article 11 
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the Inter

national Labour Organisation whose ratifications have been registered with the 
DirectorGeneral. 

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

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

Article 12 
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 DirectorGeneral 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 in the pre
ceding paragraph, exercise 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. 

Article 13 
1. The DirectorGeneral of the International Labour Office shall notify all 

Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifi
cations and denunciations communicated to him by the Members of the Organi
sation. 

2. When notifiying the Members of the Organisation of the registration of the 
second ratification communicated to him, the DirectorGeneral shall draw the 
attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention 
will come into force. 

Article 14 
The DirectorGeneral of the International Labour Office shall communicate to 

the SecretaryGeneral 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 15 
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the Interna

tional 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 16 
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in 

whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:— 
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(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso 
jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwith
standing the provisions of Article 12 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 17 
The English and French versions of the text of this Convention are equally 

authoritative. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ 151 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ .ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΙΣ. ΤΗΝ ΔΗΜΟΣ Ι ΑΝ ΥιΠΗΡΕΣΙΑΝ 
Ή Γενική Συνδιάοικεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας, συγκλη

θεΐσα έν Γενεύη ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνελθουσα αυτόθι την 7ην 'Ιουνίου, 1978, εις την έξηκοστήν 
τετάρτηιν Σύνοδον αύτη ς,, 

Άφου Μλαβεν ύπ:' δψιν τάς διατάζεις της Συμβάσεως περί της Συνδικαλι
στικής Ελευθερίας και τής Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαιώματος,, 
1948, τής Συμβάσεως περί του Δικαιώματος 'Οργανώσεως και Συλλογικής 
Διατΐραγίμάτεύσεως,, 1949 καΐ τής Συμβάσεως και Συστάσεως περί των 'Αντι
προσώπων των 'Εργαζομένων,, 19:711. 

Άφου ύπέμνη,σεν δτι ή Σύμβασις περί του Δικαιώματος 'Οργανώσεως και 
Συλλογικής Διαπραγματεύσεως,, 1949,, δέν καλύπτει ώρισμένας κατηγορίας 
δημοσίων υπαλλήλων και δτι ή Σύμβασις και ή Σύστασις περί των 'Αντι
προσώπων των 'Εργαζομένων,, 1971, έ<|κχρμόζεται εις τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων εις τάς επιχειρήσεις, 

Άφου Ελαβεν ύπ' δψιν τήν σημαντικήν άνάπτυξιν των δραστηριοτήτων τής 
δημοσίας υπηρεσίας εις πολλάς χώρας και τήν ανάγκην υπάρξεως υγιών υπηρε
σιακών σχέσεων μεταξύ των δημοσίων άρχων και των οργανώσεων των δημο
σίων υπαλλήλων. 

ΆφοΟ παρετήρηισε τήν μεγάλην ποικιλίαν των πολιτικών, .κοινωνικών και 
οικονομικών συστημάτων των Κρατών  Μελών καθώς και τάς διαφοράς είς 
τήν πρακτικήν των (π.χ. δσον άφορα εις τά αντίστοιχα καθήκοντα των κεν
τρικών και τοπικών άρχων τών ομοσπονδιακών Κρατών, τών ό,μοσπόνδων 
Κρατών και τών επαρχιακών άρχων και τών κρατικών επιχειρήσεων και. τών 
διαφόρων κατηγοριών εις αυτονόμων ή, ημιαυτόνομων δημοσίων οργανισμών 
ώς έπίση;ς δσον άφορα τήν φύσιν τών σχέσεων απασχολήσεως),, 

Άφου ι£λαβεν ύπ:' δψιν τά ιδιαίτερα προβλήματα πού προκύπτουν ώς πρ.ός 
τον καθορισμόν τοΟ πεδίου εφαρμογής και τους ορισμούς ενός διεθνούς έγ
γραφου και τήν αποδοχή ν τών διατάξεων αύτου λόγω τών υφισταμένων εις 
πολλάς χώρας διαφορών μεταξύ τής απασχολήσεως είς τον δημόσιον και τόν 
ίδιωτικόν τομέα,, καθώς και τάς έρμηνευτικάς δυσχέρειας αϊ όποΐαι έχουν 
ανακύψει έκ τής εφαρμογής τών σχετικών διατάξεων τής Συμβάσεως περί 
του Δικαιώματος της 'Οργανώσεως και Συλλογικής Διαπραγματεύσεως,, 1949, 
έπί των δημοσίων υπαλλήλων,, ώς επίσης τάς παρατηρήσεις τών εποπτικών 
οργάνων της ΔΟΕ τά όποια επανειλημμένως έχουν σημειώσει δτι ώρισμέναι 
κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει τάς έν λόγω διατάξεις κατά τρόπον άποκλει
όντα μεγάλας ομάδας δηιμοσίων υπαλλήλων άπό τό πεδίον εφαρμογής τής έν 
λόγω συμβάσεως,, 
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ΆφοΟ απεφάσισε την άποδοχήν ορισμένων προτάσεων σχετικών προς τήν 
συνδικαλιστικήν έλευθερίαν και τάς διαδικασίας καθορισμού των δρων απα
σχολήσεως εις την δημόσιον ύπηρεσίαν, πέμπτον θέμα της ήμερηίσίας διατά
ξεως της συνόδου, και 

ΆφοΟ άπεφάσισεν όπως αί προτάσεις αδται λάβουν τόν τύπον διεθνούς 
Συμβάσεως,, 
αποδέχεται σήμερον 27η,ν 'Ιουνίου, 1978,, την άκόλουθον Σύμβασιν ή οποία 
ιθά άποκαλήται Σύμβασις περί των 'Εργατικών Σχέσεων (ΙΔημοσία Υπηρε
σία), 1978: ■■■'. .■ 

ΜΕΡΟΣ Ι. ΠΕιΔ,ΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙί 
"Αρθρον 1 

1. Ή παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται έφ' δλων ; τών προσώπων τα όποΐα 
απασχολούνται ύπό δημοσίων ά,ρχών, έφ* δσον δέν εφαρμόζονται έπί, τούτων 
εύνοϊκώτεραι διοττάξεις άλλων διεθνών Συμβάσεων εργασίας. 

2. Ή εκτασις κατά τήν οποίαν αί προβλεπόμεναι ύπό της παρούσης Συμ
βάσεως εγγυήσεις θά εφαρμόζωνται και έπί τών ύψηλοΟ επιπέδου υπαλλήλων,, 
τών όποιων τά καθήικοντα θεωρούνται κανονικώς δτι σχετίζονται προς τήν 
διαμόρφωσα/ της ακολουθητέας πολιτικής ή είναι διευθυντικά καθήκοντα,ι ή 
έπί τών υπαλλήλων τών όποιων τά καθήκοντα Μχουν λίοον έμπιστευτικόν χαρα
κτήρα, θά καθορίζεται ύπό της εθνικής νομοθεσίας. 

3. Ή Ικτασις,, κατά τήν οποίαν αί προβλεπόιμεναι ύπό της παρούσης, Συμ
βάσεως εγγυήσεις θά έφαρμόζωνται εΐ'ις τάς ένοπλους δυνάμεις και τήν άστυ
νομίαν θά καθορίζεται ύπό της εθνικής νομοθεσίας. 

Άρθ|ρον 2 
'Εν τη έννοια της παρούσης Συμβάσεως,, ό δρος «δημόσιος υπάλληλος» 

σημαίνει πάν πρόσωπον έπί του όποιου εφαρμόζεται ή Σύμβασις αυτή! συμ
φώνως προς τό "Αρθρον 1 αυτής. 

"Αρθρον 3 
Έν τη έννοια τής παρούσης Συμβάσεως,, ό δρος «όργάνωσις δημοσίων ύπαλ. 

λήλων» σημαίνει πάσαν όργάνωσιν,, ανεξαρτήτως της συνθέσεως της, ή όποια 
έχει ως σκοπόν τήν προαγωγήν και τήν προάσπισιν τών συμφερόντων τών 
δημοσίων υπαλλήλων., 

ΜΕΡΟΣ II. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥι ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 
"Α,ρθΙρον 4 

1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δέον δπως απολαύουν καταλλήλου προστασίας 
κατά πάσης πράξεως διακρίσεως δυναμένης νά προσβάλη τήν συνδικαλιστικήν 
έλευθερίαν ε'ις τόν τομέα της απασχολήσεως., 

2. Μία τοιαύτη: προστασία θά πρέπει ιδία νά εφαρμόζεται έπί των πράξεων 
αί όποΐαι σκοπούν δπως:, " 

(α)| εξαρτήσουν τήν άπασχόλήσιν δημοσίου) τινός υπαλλήλου άπό τόν 
δρον της μή ύποτγωγής του εις όργάνωσιν δηιμοσίων υπαλλήλων ή 
τής αποχωρήσεως του άπό τοιαύτη ν όργάνωσιν,, 

(β); προκαλέσουν τήν άπόλυσιν ή άλλως πως ζημιώσουν τόν· δη;μόσιον 
ύπάλληλον λόγω τής υπαγωγής του εις όργάνωσιν δηιμοσίων υπαλ
λήλων ή λόγω τής συμμετοχής του εις τάς συνήθεις δραστηριότητας 
τοιαύτης οργανώσεως. 

"Αρθρον 9 ·  ■ 
Τ, Αί όργιανώσεις τών δημοσίων υπαλλήλων δέον δπως απολαύουν πλήρους 

ανεξαρτησίας έναντι τών δημοσίων άρχων. 
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2. Αϊ οργανώσεις των δη,μοίσίων υπαλλήλων δέον δπως απολαύουν καταλ
λήλου προστασίας κατά πάσης πράξεως επεμβάσεως τών δηιμοσίων άρχων 
κατά τήν σύστασιν, λειτουργίαν ή διοίκησίν των. 

3. Έιξομοιουνται ιδίως προς πράξεις επεμβάσεως, έν τη έννοια του παρόν
τος "Αρθρου, μέτρα τείνοντα νά προωθήσουν τήν σύστασιν οργανώσεων δηι
μοσίων υπαλλήλων δεσποζομένων ύπό αρμοδίας αρχής ή νά υποβοηθήσουν 
οργανώσεις δηιμοσίων υπαλλήλων δι' οΙκονομικών ή άλλων μέσων προς τον 
σκοπόν δπως θέσουν τάς οργανώσεις ταύτας ύπό τόν ελεγχον δημοσίας τινός 
αρχής. 

ΜΕΡΟΣ I I I . ΙΠΑΡΑΣΧΕΤΕΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙ Σ (ΠΡΟΣ 
ΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

"Αρθρον 6 

1. Δέον δπως παρέχωνται κΙαί διευκολύνσεις προς τους αντιπροσώπους τών 
ανεγνωρισμένων οργανώσεων δηιμοσίων υπαλλήλων,, ώστε νά καθίσταται δυ
νατόν εις τούτους νά έκπληρούν ταχέως και αποτελεσματικούς τά .καθήκοντα 
των τόσον κατά τήν διάρκειαν της εργασίας δσον καΐ έκτος ωραρίου εργα
σίας. 

2. Ή παροχή τοιούτων διευκολύνσεων δέν θά πρέπει νά παραβλάπτη τήν 
άποτελεσματικήν λειτουργίαν της ενδιαφερόμενης διοικήσεως ή υπηρεσίας. 

3. Ή φύσις και ή έκτασις τών διευκολύνσεων τούτων δέον νά καθορίζεται 
συμφώνως προς τάς μεθόδους αϊ όποΐαι αναφέρονται εις το "Αρθρον 7 της 
παρούσης Συμβάσεως ή δι' άλλων καταλλήλων μέσων.. 

ΜΕΡΟΣ IV. ΔΙΑιΔΙίΚΑΣΙΑΙ. ΚΑ,ΘΟΡΓΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

"Αρθρον 7 

Δέον δπως λαμβάνωνται, έάν είναι άν,αγκαΐον,, μέτρα προσηρ,μοσμένα προς 
τάς έθνικάς συνθήκας ίνα ενθαρρύνουν και προωθήσουν τήν εύρυτέραν ανά
πτυξη/ και χρηίσιμοποίησιν διαδικασιών έπιτρεπουσών τήν διαπραγμάτευσιν 
δρων και συνθήίκών απασχολήσεως μεταξύ τών ενδιαφερομένων δημοσίων 
άρχων και τών οργανώσεων δηιμοσίων υπαλλήλων ή πάση;ς ετέρας μεθόδου 
έπιτρεπούσης εις τους αντιπροσώπους τών δηιμοσίων υπαλλήλων δπως συμ
μετέχουν είς τόν .καθορισμόν τών εν λόγω θεμάτων. 

ΜΕΡΟΣ V. ΔΙΑιΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

"Αρθρον 8 
Ό διακανονισμός τών διαφορών αϊ όποΐαι αναφύονται κατά τόν καθορι

σμόν τών δρων απασχολήσεως θά άναζητήται, κατά τρόπον προσηρμοσμένον 
προς τάς έθνικάς συνθήικας, διά διαπραγματεύσεων μεταξύ τών μερών ή διά 
διαδικασίας παρεχούσης εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας,, ώς είναι 
ή μεσολάβηρις,, ή συνδιαλλαγή και ή διαιτησία, πραγματοποιούμενης κατά 
τρόπον εμπνέοντα έμπιστοσύνην ε'ις τά ενδιαφερόμενα μέρηί. 

ΜΕΡΟΣ VI. ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

' "Αρθρον 9 
Οι δημόσιοι υπάλληλοι δέον δπως απολαύουν, ώς και οί λοιποί εργαζό

μενοι, τών αστικών καΐ πολιτικών δικαιωμάτων τά όποια εΐναι ούσιώδηι διά 
τήν όμαλήν άσκησιν τοϋ δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας ύπό 
μόνην τήν έπιφύλαξιν τών υποχρεώσεων αϊ όποΐαι απορρέουν από τήν νομικήν 
των κατάστασιν και τήν φύσιν τών καθηκόντων τά όποια άσκοΟν. 
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ΜΕΡΟΣ VII. ΤΕΛΙΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 10 '. 

Αϊ έπίσηιμοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως δέον όπως κοινοποιούν
ται εις τον Γενικόν Διευθυντή ν τοΟ Διεθνούς Γραφείου προς. καταχώρισιν, 

"Αρθρον Ϊ1· 
1. Ή παρούσα Σύμβασίς δεσμεύει μόνον τα Μέλη, τής Διεθνούς Όργανώ, 

σεως Εργασίας των οποίων ή έπικύρωσις 'έχει καταχωρισθή ύπό του Γενικού 
Διευθυντοΰ., 

2. Αΰτηι τίθεται έν Ισχύϊ δώδεκα ,μήνας ιμετά την υπό του Γενικού Διευθυν
τού καταχώρισιν των επικυρώσεων δύο Μελών., 

3. Ακολούθως ή Σύμβασις αϋτηι άρχεται ισχύουσα δι' ΙΜκαστον ,μέλος δώ
δεκα μήνας άπό τής καταχωρίσεως τής επικυρώσεως του. 

"Αρθρον 12 
1. Παν Μέλος επικύρωσαν την παρουσαν Σύμβασιν δύναται νά καταγ

γείλη ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας άπό τής ενάρξεως Ισχύος αυτής,, δια 
πράξεως άνακοινουμένης εις τόν Γενικόν Διευθυντήν τοΟ ΔιεθνοΟς Γραφείου 
Εργασίας προς καταχώρισιν. Ή καταγγελία ,θά ίσχύση εν έτος άπό τής 
καταχωρίσεως τηις. .  ' . _ ' ■ 

2.. Παν Μέλος τό όποιον έχει επικυρώσει την παρουσαν σύμβασιν και το 
όποιον, εντός ενός έτους άπό τής λήξεως τής εν. τη. προηγουμένη παρα
γράφω μνημονευομένης δεκαετίας,, δεν έχει κάμει χρήσιν τής ύπό. του παρόν
τος άρθρου προβλεπομένης δυνατότητος καταγγελίας,, δεσμεύεται διά μίαν 
νέαν δεκ'αετίαν και ακολούθως δύναται νά καταγγεί;λη· ταύτην. κατά τήν 
λήξιν έκαστης δεκαετίας ύπό τους έν τω παρόντι. "Αρθρφ προβλεπόμενους 
αρους. 

"Αρθρον 13 
1. Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας γνωστοποιεί 

εις άπαντα τά Μέλη! τής ΔιεθνοΟς 'Οργανώσεως Εργασίας τήν καταχώρισιν 
άπασών των επικυρώσεων και καταγγελιών αί όποΐαι τοΟ άνακοινουνται ύπό 
των Μελών τής Όργανώσεως., 

2. Γνωστοποιών εις τά Μέληί τής Όργανώσεως την καταχώρισιν τήςδευ
τέρας επικυρώσεως, ή όποια του έχει άνακοινωθή,ι ό Γενικός Διευθυντής έφΐί
στα τήν προσοχήν των Μελών τής Όργανώσεως επί τής ημερομηνίας άφ' ής 
ή παρούσα σύμβασις άρχεται Ισχύουσα. 

"Αρθρον 14 
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας άνακοινοΐ εις τόν 

Γενικόν Γραμματέα τών Ήνωιμένων Έιθνών προς καταχώρισιν,, συμφώνώς 
προς τό άρθρον 102 του Καταστατικού! Χάρτου τών 'Ηνωμένων Έθνών,ϊ πλήρηί 
στοιχεία σχετικά προς πάσας τάς επικυρώσεις και πράξεις καταγγελίας, τάς 
όποιας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τά προηγούμενα "Αρθρα. 

"Αρθίρον 15 ... 
Τό Διοικητικόν Συ,μβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον νά, 

ύποβάλλη, ιόσάκις κρίνη τοΟτο άναγκαΐον, ε'ίς τήν Γενικήν Συνδιάσκεψη/ 
έκβεσιν 'έττΐ τής εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως καΐ αποφασίζει έάν 
συντρέχη περίπτωσις εγγραφής ε'ις την ήμερηίσίαν διάταξιν τής Συνδιασκέ
ψεώς θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής.· 

"Αρθρον 16 , < . . ■ , . ' · 
1. Είς ην περίπτωσιν ή Συνδιάσκεψις ήθελεν άποδεχθή νέάν Σύμβασιν 

αναθεωρούσαν έν δλω ή έν .μέρει την παρουσαν Σύμβασιν καΐέφι' δσον ή 
νέα Σύμβασις δέν ορίζει άλλως— 
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(oc) ή υπό τίνος Μέλους έπικύ,ρωσις της νέας αναθεωρητικής Συμβά
σεως συνεπάγεται αυτοδικαίως, παρά τάς διατάξεις του "'Αρθρου 12 
ανωτέρω,, άμεσον καταγιγελίαν της παρούσης Συμβάσεως,, έάν καί, 
δταν ή νέα αναθεωρητική Σύμβασις τεθίη έν ίσχύΐ,, 

(β)Ι άφ* ής ή έπαγομένη| την άναθίεώρησιν νεωτέρα Σύ,μβασις τεθη έν 
ίσχύϊ,, ή παρούσα Σύμβασις παύει οΰσα δεκτική επικυρώσεως ύπό 
των Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις παραμένει έν πάση περιπτώσει έν ίσχύϊ υπό τήν 
πίραγματικήν μορφήν και το περιεχόιμενον αυτής δια τα Μέλη! τα όποια έπε
κύρωσαν μέν ταύτην, δεν έπ&κύρωσαν δμως τήν άναθεωρητικήν Σύμβασιν. 

"Αιρθρον 17 

Το γαλλι.κόν και άγγλικόν κείμενον της παρούσηις Συμβάσεως είναι έξ 
ίσου αυθεντικά.: 

Έτυπώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


