
33ο 

Ώ ς ό Κυρωτικός τής περί Προστασίας έκ Μηχανημάτων Συμβάσεως τοΰ 
1963, Νόμος του 1965, τό κείμενον τοΟ οποίου ακόλουθε^ εκδίδεται διά δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα ίής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος . 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

Κύρωσις της 
Συμβάσεως, 
κ.λ.π. 

Αριθμός 14 τοΰ 1965 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤ1Κ0Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ ΑΦΟΡΩΣΗΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ 
Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν ΕΚ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Σ Η Σ ΥΠΟ ΤΗΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΗΝ ΑΥΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ ΤΟΥ 1963 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι ό Διεθνής 'Οργανισμός 'Εργασίας κατά τήν τεσ

σαρακοστή ν έβδομην αύτοΰ σύνοδον τήν συνελθοΰσαν έν Γενεύη τόν 
Ίούνιον τοΰ 1963 υιοθέτησε τήν έκτιθεμένην έν τω συνημμένω τω πα

ρόντι Νόμω Πίνακι περί Προστασίας έκ Μηχανημάτων Σύμβασιν 
τοΰ 1963 ('Αρ. 119). 

ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι κρίνεται εύκταϊον δπως ή είρημένη Σύμβα-

σις καί απασαι α'ι διατάξεις αυτής τύχωσι νομοθετικής κυρώσεως : 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός της 
περί Προστασίας έκ Μηχανημάτων Συμβάσεως τοΰ 1963, Νόμος τοΰ 
1965. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν ά λ λ ω ς προκύπτη έκ τοΰ κει

μένου— 
«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατ ίαν 
«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν ήτις εκτίθεται έν τω συνημ

μένω τω παρόντι Νόμω Πίνακι' 
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν ' Εργασ ίας και Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δε παν έτερον έπι τούτω έξουσιοδοτη

θέν ύπό τοΰ είρημένου Ύπουργοΰ πρόσωπον. 

3 . Διά τοΰ παρόντος κυροΰνται ή Σύμβασις καί απασαι α'ι δια
τάξεις αυτής, καί ανεξαρτήτως παντός νόμου περί τοΰ εναντίου κη
ρύττονται έγκυρα άπαντα τά δικαιώματα, αί έξουσίαι, υποχρεώσεις 
καί καθήκοντα ών σκοπεΐται ή παραχώρησις ή επιβολή δυνάμει της 
είρημένης Συμβάσεως" ανεξαρτήτως δέ παντός διαλαμβανομένου έν 
οίωδήποτε νόμω ό 'Υπουργός ή ό αρμόδιος υπάλληλος τής Δημοκρα
τίας κέκτηται εξουσία ν δπως πράττη πάν δ.τι ή Σύμβασις δυνατόν 
νά έπιτρέπη ή έπιβάλλη : 

Νοείται δτι τό Ύπυυργ.κόν Συμβουλιοχ δύναται διά δ ιατάγματος 
δημοσιευομένου εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας, νά 
προνοήση διά προσωρινήν έξαίρεσιν έκ τής παραγράφου 2 τοΰ 
άρθρου 2 τής Συμβάσεως, διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τά τρία 
έτη άπό τής ημερομηνίας κυρώσεωο Συμβάσεως. 
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11 ! Ν Α Ξ 
( Αρθρον 2) 

ΔΙΕΘΝΗΣ Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ι Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 
Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ 119 

Σ Υ Μ Β Α Σ 1 Σ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν ΕΚ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο -
ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗΝ ΑΥΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΥΗ ΤΗΝ 25ην ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΑΦΟΡΩΣΑ Ε Ι Σ ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν ΕΚ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Ή Γενική Διάσκεψις του Διεθνούς 'Οργανισμού Εργασίας, 
Συγκληθεϊσα έν Γενεύη υπό τόΰ Διοικούντος Σώματος του Διεθνούς Γραφείου 

'Εργασίας, και συνελθοΰσα εις την Τεσσαρακοστήν έβδόμην αυτής σύνοδον 
την 5ην 'Ιουνίου 1963, και 

Άποφασίσασα έπί της υΐοθετήσεως ώρισμένων προτάσεων άναφορικώς προς 
την άπαγόρευσιν πωλήσεως, εκμισθώσεως και χρησιμοποιήσεως μηχα
νημάτων ανεπαρκώς προστατευομένων, του θέματος τούτου αναφερομέ
νου ως τετάρτου εις την ήμερησίαν διάταξιν της συνόδου, και 

Άποφασίσασα δτι αί προτάσεις αδται δέον να λάδωσι τήν μορφήν διεθνοΟς 
συμβάσεως, 

σήμερον είκοστήν πέμπτην ήμέραν του μηνός Ιουνίου τοΰ έτους χίλια έννεακό
σια έξήκοντα τρία υιοθετεί τήν άκόλουθον Σύμβασιν, ήτις δύναται νά κα
λήται Σύμβασις περί Προστασίας έκ Μηχανημάτων του 1963 : 

Μέρος Ι . ΓΕΝΙ ΚΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
; , , "Αρθρον 1 
1. "Απαντα τα δια κινητηρίου δυνάμεως λειτουργούντα μηχανήματα, και

νουργή ή μεταχειρισμένα, θεωρούνται ώς μηχανήματα προς τόν σκοπόν της 
εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως. 

2. Ή αρμοδία αρχή εις έκάστην χώραν αποφασίζει κατά πόσον και μέχρι 
ποίου &αθμοΰ χειροκίνητα μηχανήματα, καινουργή ή μεταχειρισμένα αποτελούν 
κίνδυνον τραυματισμού των εργατών καί θεωρούνται ώς μηχανήματα δια τους 
σκοπούς τής εφαρμογής τής Συμβάσεως. Αί τοιαΰται αποφάσεις θά λαμβά
νονται κατόπιν συνεννοήσεως μετά των πλέον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 
τών ενδιαφερομένων εργοδοτών και τών εργατών. Ή πρωτοβουλία διά τοιαύ
την συνεννόησιν δύναται νά λαμβάνεται ύφ' οιασδήποτε οργανώσεως. 

3. Αί διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως— 
(α) Ισχύουν δι ' οχήματα οδών και σιδηροδρόμων δταν ταύτα εύρίσκωνται 

έν κινήσει μόνον άναφορικώς προς τήν άσφάλειαν τοΰ χειριστού ή τών 
χειριστών των, 

(β) ισχύουν διά κινητά γεωργικά μηχανήματα μόνον άναφορικώς προς τήν 
άσφάλειαν τών εργατών τών εργαζομένων έν σχέσει προς τά τοιαύτα 
μηχανήματα. 

Μρρος Μ. Π Ω Λ Η Σ Ι Σ . Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Ι Σ . Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ι Σ ΚΑΘ' 
ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΚΑΙ Ε Π Ι Δ Ε Ι Ξ Ι Σ 

Άρθρον 2 
Ι. Ή πωλησις και έκμισθωσκ μηχανημάτων τώ\ οποίων τό επικίνδυνα εξαρ

τήματα τά καθοριζόμενα εις τάς παρα>ράφους 3 καί 4 τού παρόντος άρθρου 
στερούνται καταλλήλων προφυλακτήρων, απαγορεύεται διά κρατικού νόμου 
ή κανονισμών η εμποδίζεται δΓ ίτίρ ( ι>, -'{ \η<,ν άποτ?·> ραματι κώ\ μέτρων. 
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2. Ή μεταβίβασις καθ οιονδήποτε άλλυ\ τρόπον και ή έπίδειξκ μηχάνημα 
των των όποιων τά επικίνδυνα εξαρτήματα τα καθοριζόμενα είς TOCC παραγρά 
φους 3 και 4 τοΰ παρόντος άρθρυι στερούνται καταλλήλων προφυλακτήρωχ 
απαγορεύεται , μέχρι τοιούτου βαθμού ώς ήθελεν αποφασίσει ή αρμοδία αρχή, 
δι' εθνικών νόμων ή κανονισμών ή εμποδίζεται ύπό έτερων έξ ϊσοο αποτελεσμα
τικών μέτρων : Νοείται δτι διαρκούσης της επιδείξεως μηχανημάτων ή προ
σωρινή άφαίρεσις των προφυλακτήρων προς τον σκοπόν επιδείξεως των μηχανη
μάτων δέν θεωρείται ώς αποτελούσα παραβίασιν της παρούσης διατάξεως έφ' 
δσον λαμβάνωνται κατάλληλοι προφυλάξεις δια τήν πρόληψιν κινδύνου εις 
πρόσωπα. 

3. "Ολοι οι ρυθμιστικοί κοχλίαι, κοχλίαι (μπουλόνια) και σφήνες, και εις 
βαθμόν καθοριζόμενον ύπό της αρμοδίας αρχής, ώς και ά λ λ α προεξέχοντα μέρη 
οιουδήποτε κινητού μέρους τών μηχανημάτων τά όποια επίσης δυνατόν νά προ
καλέσουν κίνδυνον είς οίονδήποτε πρόσωπον τό όποιον δυνατόν νά έ'λθη είς έπα
φήν μετ" αυτών δταν εύρίσκωνται έν κινήσει, πρέπει νά είναι κατά τοιούτον τρό
πον σχεδιασμένα, κλειστά ή προστατευμένα ώστε νά εμποδίζουν τοιούτον 
κίνδυνον. 

4. "Ολοι οί σφόνδυλοι, οδοντωτοί τροχοί, κώνοι και κίλυνδροι μεταδόσεως 
κινήσεως διά τριβής, έκκεντρα, τροχαλίας άλύσεις, μικροί οδοντωτοί τροχοί, 
ατέρμονες οδοντωτοί τροχοί, βραχίονες στροφάλου και ολισθαίνοντες οδηγοί 
(πέδιλα) είς βαθμόν καθοριζόμενον ύπό της αρμοδίας αρχής, άτρακτοι (άξω
νες συμπεριλαμβανομένων και κομβίων στροφάλου) ώς και άλλου συστήματος 
μεταδόσεως κινήσεως τ ά όποια δυνατόν νά προκαλέσουν κίνδυνον είς οιονδή
ποτε πρόσωπον τό όποιον δυνατόν νά έ'λθη είς έπαφήν μετ' αυτών δταν εύρίσκων
ται έν κινήσει, πρέπει νά εΐναι κατά τοιούτον τρόπον σχεδιασμένα ή προστα
τευμένα ώστε νά παρεμποδίζουν τοιούτον κίνδυνον. Χειριστήρια επίσης πρέπει 
νά είναι κατά τοιούτον τρόπον σχεδιασμένα ή προστατευμένα ώστε νά παρεμ
ποδίζουν τόν. κίνδυνον. 

"Αρθρον 3 
1. ΑΙ διατάξεις τοΰ άρθρου 2 δέν εφαρμόζονται έπί μηχανημάτων ή επικινδύ

νων εξαρτημάτων τούτων, καθοριζομένων είς τό έν λ ό γ ω άρθρον, άτινα— 
(α) εΐναι, ώς έκ της κατασκευής των, τόσον ασφαλή ώ ς έάν έπροστατεύον

το διά καταλλήλων προφυλακτικών συσκευών ι ή 
(β) προορίζονται διά τοιαύτην έγκατάστασιν ή τοποθέτησιν ώστε, λ ό γ ω 

της τοιαύτης εγκαταστάσεως ή τοποθετήσεως, εΐναι τόσον ασφαλή ώς 
έάν έπροστατεύοντο διά καταλλήλων προφυλακτικών συσκευών. 

2. Ή άπαγόρευσις της πωλήσεως, εκμισθώσεως, μεταβιβάσεως καθ' οίονδή
ποτε άλλον τρόπον, ή ή έπίδειξις μηχανημάτων, περί ών προνοείται έν παρα
γράφοις 1 και 2 του άρθρου 2, δέν τυγχάνει εφαρμογής καθ ' δσον άφορα είς 
μηχανήματα έκ μόνου τοΰ γεγονότος δτι τά μηχανήματα είναι κατά τοιούτον 
τρόπον σχεδιασμένα ώστε αϊ έπιταγαί τών π α ρ α γ ρ ά φ ω ν 3 και 4 του έν λ ό γ ω 
άρθρου δέν εφαρμόζονται πλήρως κατά τήν συντήρησιν, τήν λίπανσιν, τήν έγκα
τάστασιν και προσαρμογήν, έάν τοιαΰται έργασίαι δύνανται νά διεξαχθώσι 
συμφώνως προς τά παραδεδεγμένα επίπεδα ασφαλείας. 

3. Αϊ διατάξεις τοΰ άρθρου 2 δέν απαγορεύουν τήν πώλησιν ή μεταβίβασιν 
καθ ' οίονδήποτε έτερον τρόπον μηχανημάτων δι* άποθήκευσιν, άχρήστευσιν ή 
άνακαίνισιν, τά τοιαύτα δμως μηχανήματα δεν θά πωλώνται, έκμισθώνωνται, 
μεταβιβάζωνται καθ ' οίονδήποτε έτερον τρόπον ουδέ θά έπιδεικνύωνται μετά 
τήν άποθήκευσιν ή άνακαίνισιν έκτος έάν προστατεύωνται συμφώνως προς τάς 
είρημένας διατάξεις. 

"Αρθρον 4 
Ή ύποχρέωσις προς έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 2 κείται έπί τοΰ 

πωλητοΰ, τοΰ προσώπου τοΰ διαθέτοντος προς έκμίσθωσιν ή μεταβίβασιν καθ' 
οίονδήποτε έτερον τρόπον τά μηχανήματα, ή τοΰ έκθετου καί, δπου τοΰτο είναι 
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δυνατόν δυνάμει κρατικών νόμων ή κανονισμών, έπί τών αντιστοίχων αντιπρο
σώπων των. Ή ύποχρέωσις αυτή κείται έπί του κατασκευαστοΰ τών μηχανη
μάτων οσάκις πωλή, διαθέτη προς έκμίσθωσιν, μεταβιβάζη καθ' οιονδήποτε 
έτερον τρόπον ή έκθετη ταύτα. 

"Αρθρον 5 
1. Οιονδήποτε τών Μελών δύνοτται να προνοήση δια προσωρινήν έξαίρεσιν έκ 

τών διατάξεων του άρθρου 2. 
2. Ή διάρκεια της τοιαύτης προσωρινής εξαιρέσεως, ήτις έν ουδεμία περι

πτώσει δύναται να ύπερδαίνη τά τρία έτη άπό τής ημερομηνίας καθ' ή ν ή Σύμ
δασις ετέθη έν ίσχύϊ δια τό ένδιαφερόμενον Μέλος, καθώς και οίοιδήποτε έτεροι 
σχετικοί προς ταύτην δροι( καθορίζονται δι' εθνικών νόμων ή κανονισμών ή απο
φασίζονται δι' έτερων έξ ίσου προσφυών μέτρων. 

3. Έν τη εφαρμογή του παρόντος άρθρου ή αρμοδία αρχή συμβουλεύεται τάς 
πλέον αντιπροσωπευτικός οργανώσεις τών ενδιαφερομένων εργοδοτών και ερ
γατών, καΐ έάν παρίσταται ανάγκη, οργανώσεως βιομηχάνων. 

Μέρος Ι Ι Ι .  Χ Ρ Η Σ Ι Σ 
"Αρθρον 6 

Ί . Ή χρησιμοποίησις μηχανημάτων τών οποίων οιονδήποτε έπικίνδυνον εξάρ
τημα, περιλαμβανομένου τοΰ σημείου λειτουργίας στερείται καταλλήλων προ
φυλακτήρων απαγορεύεται δι' εθνικών νόμων ή κανονισμών ή εμποδίζεται ύπό 
έτερων έξ ίσου προσφυών μέτρων : Νοείται δτι εις περιπτώσεις είς τάς οποίας 
ή άπαγόρευσις αυτή δεν δύναται να εφαρμόζεται πλήρως άνευ παρεμποδίσεως 
τής χρήσεως μηχανημάτων, ισχύει μέχρι του βαθμού του επιτρεπομένου ύπό τής 
χρήσεως τών μηχανημάτων. 

2. Τά μηχανήματα προστατεύονται κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά εξασφα
λίζεται μή παραδίασις τών εθνικών κανονισμών και επιπέδων επαγγελματικής 
ασφαλείας και υγιεινής. 

"Αρθρον 7 
Ή ύποχρέωσις προς έφαρμογήν τών διατάξεων του άρθρου κείται έπί του 

εργοδότου. 
"Αρθρον 8 

1. Αϊ διατάξεις του άρθρου 6 δέν εφαρμόζονται καθ' δσον άφορα είς μηχανή
ματα ή εξαρτήματα τούτων άτινα λόγω τής κατασκευής, εγκαταστάσεως ή 
θέσεως αυτών, είναι τόσον ασφαλή ως έάν έπροστατεύοντο διά καταλλήλων 
συσκευών ασφαλείας. 

2. Αϊ διατάξεις του άρθρου 6 και του άρθρου Π δέν εμποδίζουν τήν συντή
ρησιν, λίπανσιν έγκατάστασιν ή προσαρμογήν μηχανημάτων ή εξαρτημάτων 
τούτων γινομένων συμφώνως προς τά άποδεδεγμένα επίπεδα ασφαλείας. 

"Αρθρον 9 
1. Οιονδήποτε τών Μελών δύναται νά προνοήση διά προσωρινήν έξαίρεσιν έκ 

τών διατάξεων του άρθρου 6. 
2. Ή διάρκεια τής τοιαύτης προσωρινής εξαιρέσεως, ήτις έν ουδεμία περι

πτώσει δύναται νά ύπερδαίνη τά τρία έτη άπό τής ενάρξεως τής Ισχύος τής 
Συμβάσεως διά τό ένδιαφερόμενον Μέλος, και οίοιδήποτε έτεροι σχετικοί δροι, 
καθορίζονται δι' εθνικών νόμων ή κανονισμών ή αποφασίζονται ύπό έτερων 
έξ ίσου προσφυών μέτρων. 

3. Έν τή εφαρμογή του παρόντος άρθρου ή αρμοδία αρχή συνεννοείται μετά 
τών πλέον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τών ενδιαφερομένων εργοδοτών 
και εργατών. 



342 

"Αρθρον 10 
1. Ό εργοδότης προβαίνει εις την λήψιν μέτρων διά να φέρη τους εθνικούς 

νόμους ή κανονισμούς, τους αναφερομένους εις την προστασίαν των μηχανημά
των, είς γνώσιν των εργατών καΐ καθοδηγεί τούτους, οσάκις και δταν τούτο 
ενδείκνυται, άναφορικώς προς τους αναφυόμενους κινδύνους και τάς ληπτέας 
προφυλάξεις εις την χρησιμοποίησα/ μηχανημάτων. 

2. Ό εργοδότης καθίστα και διατηρεί τοιαύτας συνθήκας περιβάλλοντος 
ώστε να μη έκθέτωσιν είς κίνδυνον έργάτας απασχολουμένους είς μηχανήματα 
καλυπτόμενα ύπό της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 11 
Ουδείς εργάτης δύναται νά χρησιμοποιή μηχανήματα χωρίς οι προφυλακτή

ρες να εύρίσκωνται εις τάς θέσεις των και άπό ούδένα έργάτην δύναται νά ζη

τηθή δπως χρησιμοποίηση μηχανήματα χωρίς ol προς τούτο προβλεπόμενοι προ

φυλακτήρες νά εύρίσκωνται είς τήν θέσιν των. 

"Αρθρον 12 
Ή κύρωσις τής Συμβάσεως ταύτης ουδόλως επηρεάζει τά δικαιώματα τών 

εργατών τά απορρέοντα έκ τής εθνικής κοινωνικής ασφαλίσεως ή νομοθεσίας 
κοινωνικών ασφαλίσεων. 

"Αρθρον 13 
Αί πρόνοιαι του παρόντος Μέρους τής Συμβάσεως αί άναφερόμεναι είς τάς 

υποχρεώσεις τών εργοδοτών και εργατών εφαρμόζονται έάν ή αρμοδία αρχή 
οϋτω άποφασίση, και μέχρι σημείου το όποιον αϋτη ήθελε καθόρισες είς τους 
αυτοαπασχολουμένους έργάτας. 

"Αρθρον 14 
Ό δρος «εργοδότης», διά τόν σκοπόν του παρόντος μέρους τής Συμβάσεως, 

περιλαμβάνει, οσάκις τοιούτον τ ι συνάδη προς τους εθνικούς νόμους και κανονι
σμούς τόν έντεταλμένον άντιπρόσωπον του εργοδότου. 

Μέρος IV . ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
"Αρθρον 15 

1. "Απαντα τά αναγκαία μέτρα, περιλαμβανομένων και μέτρων αποβλε
πόντων είς τήν έπιβολήν τών ενδεικνυομένων κυρώσεων, λαμβάνονται προς 
διασφάλισιν τής αποτελεσματικής εφαρμογής τών προνοιών τής παρούσης Συμ
βάσεως. 

2. Παν μέλος δπερ ήθελε κυρώσει τήν παρουσαν Σύμβασιν αναλαμβάνει τήν 
ύποχρέωσιν δπως προμηθεύση κατάλληλον ύπηρεσίαν επιθεωρήσεως έπί τω τέ
λει εποπτείας τής δλης εφαρμογής τών προλΌιών τής Συμβάσεως, ή ϊνα ικανο
ποίηση εαυτόν δτι διεξάγεται επαρκής κατάλληλος έπιθεώρησις. 

"Αρθρον 16 
Πας εθνικός νόμος ή κανονισμός θέτων έν εφαρμογή τάς προνοίας τής πα

ρούσης Συμβάσεως, γίνεται ύπό τής αρμοδίας αρχής κατόπιν γνωμοδοτήσεως 
τών ενδιαφερομένων πλέον αντιπροσωπευτικών οργανισμών εργοδοτών και ερ

γατών, καί, οσάκις τοιούτον τ ι ενδείκνυται, τών οργανώσεων βιομηχάνων. 

Μέρος V .  Σ Κ Ο Π Ο Ι 
"Αρθρον 17 

1. Αί πρόνοιαι τής παρούσης Συμβάσεως τυγχάνουν εφαρμογής έπί παντός 
κλάδου οικονομικής δραστηριότητος, έκτος έάν Μέλος τι δπερ ήθελε κυρώσει 
ταύτην καθορίζει πλέον περιωρισμένην έφαρμογήν διά διακηρύξεως επισυνα

πτόμενης είς τήν κύρωσίν του. 
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2. Είς ή ν περίπτωσιν ήθελε γένη διακήρυξις προσδιορίζουσα πλέον περιωρι

σμένην έφαρμογήν
* (α) αϊ πρόνοιαι της Συμβάσεως εφαρμόζονται ως κατώτατον δριον είς επι

χειρήσεις η* κλάδους οικονομικής δραστηριότητος έν σχέσει προς τάς 
οποίας ή αρμοδία αρχή, κατόπιν συνεννοήσεως μετά των υπηρεσιών 
εργατικής εποπτείας και των πλέον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 

* τών ενδιαφερομένων εργατών και εργοδοτών, αποφασίζει δτι γίνεται 
χρήσις μηχανημάτων είς εύρεΐαν κλίμακα. Ή πρωτοβουλία δια τοιαύ
την συνεννόησιν δύναται νά άναληφθή παρ' οιουδήποτε τοιούτου ορ
γανισμού" 

(6) τό Μέλος αναφέρει είς τάς εκθέσεις αύτου δυνάμει του άρθρου 22 του 
Καταστατικού του Διεθνούς ΌργανισμοΟ 'Εργασίας οίανδήποτε πρόο
δον ήτις δυνατόν νά έσημειώθη μέ σκοπόν τήν εύρυτέραν έφαρμογήν 

■*· τών προνοιών τής Συμβάσεως. 
3. Πάν Μέλος δπερ προέβη είς διακήρυξιν συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 

του παρόντος άρθρου, δύναται κατά πάντα χρόνον νά άκυρώση ταύτην έν τω 
συνόλω της ή έν μέρει διά μεταγενέστερος διακηρύξεως. 

_ * ΜέροςV1—ΤΕΛ1Κ: Αϊ~Π Ρ ΟΝΟ ΓΑΊ 
""Αρθρον 18 

Πάσα πράξις κυρωτική τής παρούσης Συμβάσεως διαβιβάζεται προς τον Γε
νικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας προς καταχώρησιν. 

"Αρθρον 19 
1. Ή παρούσα Σύμβασις εΐναι δεσμευτική μόνον δι ' έκεΐνα τών Μελών του 

Διεθνούς Γραφείου Εργασίας άτινα έκύρωσαν ταύτην, αί δέ οίκεΐαι κυρωτικαί 
πράξεις κατεχωρήθησαν ύπό του Γενικού Διευθυντού. 

2. Αύτη άρχεται ισχύουσα μετά παρέλευσιν δώδεκα μηνών άφ' ής αί κυρω
τ ικά ! πράξεις δύο Μελών κατεχωρήθησαν ύπό του Γενικού Διευθυντού. 

3. Μετά ταύτα ή παρούσα Σύμβασις Τίθεται έν ίσχύϊ καθ' δσον άφορα εις 
* οίονδήποτε Μέλος μετά παρέλευσιν δώδεκα μηνών άφ' ής κατεχωρήθη ή κυρω

τική τής Συμβάσεως πράξις του τοιούτου Μέλους. 

"Αρθρον 20 
.1. Πάν Μέλος δπερ έκύρωσε τήν παρουσαν Σύμβασιν δύναται νά καταγγείλη. 

ταύτην μετά παρέλευσιν δέκα ετών άφ' ής αύτη τό πρώτον ετέθη έν ίσχύϊ διά 
πράξεως διαβιβαζομένης είς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου 
'Εργασίας προς καταχώρησιν. Ή καταγγελία άρχεται ισχύουσα £ν έτος μετά 
τήν ήμερομηνίαν τής ως άνω καταχωρήσεως αυτής. 

2. Πάν Μέλος δπερ ήθελε κυρώσει τήν παρουσαν Σύμβασιν και δπερ δέν 
άσκει εντός του έτους του επομένου τής λήξεως τής περιόδου τών δέκα ετών 
τής αναφερομένης είς τήν προηγουμένην παράγραφον. τό προνοούμενον έν τώ 
παρόντι άρθρω δικαίωμα καταγγελίας δεσμεύεται διά περαιτέρω περίοδον 
δέκα ετών, είτα δέ δύναται νά καταγγείλη ταύτην μετά τήν λήξιν έκαστης δε

f.. καετους περιόδου δυνάμει τών δρων τοΰ παρόντος άρθρου. 

"Αρθρον 21 
1. Ό Γενικός Διευθυντής τοΰ Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ειδοποιεί άπαντα 

τά Μέλη τοΰ Διεθνούς 'Οργανισμού 'Εργασίας περί τής καταχωρήσεως οιασδή
ποτε κυρωτικής πράξεως και καταγγελίας διαβιβασθείσης αύτώ ύπό τών Με
λών τοΰ 'Οργανισμού. 

ψ 7 "Αμα ώς πληροφόρηση
 1 α Μ έ λ

Π ™0 Οργανισμού πί ρί τής καταχωρήσεως 
τής δευτέραο κυρώσεως ήτις ήθ?λε διαβιβασθή αύτώ Λ RVIKOC Διευθυντής επί
συρε, τήν προαοχήν τώ\ Μελών τοΰ 'Οργανισμού <?πϊ τής ημερομηνίας καθ' ήν 
ή ΣΓ'Μβασκ" τίθεται έ\ ίσχί'ϊ 
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"Αρθρον 22 
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας κοινοποιεί προς τόν 

Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς καταχώρησιν συμφώνως προς 
το άρθρον 102 του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών πλήρεις λεπτομέρειας οιασ
δήποτε κυρωτικής πράξεως και καταγγελίας καταχωρηθείσης ύπ* αύτου συμ
φώνως προς τάς διατάζεις τών προηγουμένων άρθρων. 

"Αρθρον 23 
Όσάκις θεωρή τοΟτο άναγκαϊον ή Διοικούσα 'Αρχή του ΔιεθνοΟς Γρςχφείου 

Εργασίας υποβάλλει είς τήν Γενικήν Διάσκεψιν έκθεσιν επί της εφαρμογής 
της Συμβάσεως ταύτης και εξετάζει κατά πόσον είναι εύκταΐον δπως τεθή εΐς 
τήν ήμερησίαν διάταξιν της Διασκέψεως τό ζήτημα της έν δλω ή έν μέρει ανα
θεωρήσεως αυτής. 

"Αρθρον 24 
1. ΕΙς ήν περίπτωσιν ή Διάσκεψις ήθελεν υίοθετήσει νέαν Σύμβασιν ανα

θεωρούσαν έν δλω ή έν μέρει τήν παροΟσαν, τότε, έκτος έάν άλλως προνοήται 
έν τη νέα τοιαύτη— 

(α) ή κύρωσις ύπό Μέλους της νέας αναθεωρητικής Συμβάσεως επάγεται 
αυτοδικαίως άμεσον καταγγελίαν της παρούσης ανεξαρτήτως τών δια
τάξεων του άρθρου 20 ανωτέρω, ευθύς ως ή νέα αναθεωρητική Σύμ
βασις ήθελε τεθή έν ίσχύΐ' 

(β) άπό της ημερομηνίας καθ' ήν ή νέα αναθεωρητική Σύμβασις τίθεται 
έν Ισχύ! ή παρούσα παύει να υπόκειται είς κύρωσιν ύπό τών Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις εξακολουθεί έν πάση περιπτώσει οΰσα έν Ισχύϊ ύπό 
τήν παροΟσαν αύτης μορφήν και περιεχόμενον δι* εκείνα τών Μελών άτινα έκύ
ρωσαν μέν ταύτην ουχί δμως τήν άναθεωρητικήν τοιαύτην. 

"Αρθρον 25 
Τό Άγγλικόν καΐ Γαλλικόν κείμενον της παρούσης Συμβάσεως είναι έξ ίσου 

αυθεντικά. 
Τό άνω αποτελεί τό αύθεντικόν κείμενον της Συμβάσεως δεόντως υίο

θετηθέν ύπό της Γενικής Διασκέψεως της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας 
κατά τήν δίάρκειαν της τεσσαρακοστής έβδομης αυτής συνόδου, ήτις συνεκρο
τήθη είς Γενεύη ν καΐ έκηρύχθη περατωθεΐσα τήν είκοστήν £κτην 'Ιουνίου 1963. 

Είς έπιμαρτύρησιν του οποίου έ'χομεν θέσει τάς ύπογραφάς μας τήν είκοστήν 
έβδόμην 'Ιουνίου 1963. 

Τό κείμενον της Συμβάσεως ώς εκτίθεται ενταύθα είναι πιστό.ν άντίγραφον 
τοΟ κειμένου του πιστοποιηθέντος διά τών υπογραφών του Προέδρου της Διε
θνούς Διασκέψεως Εργασίας καΐ του Γενικού Διευθυντού του Διεθνούς Γρα
φείου Εργασίας. 

Έπιστοποιήθη ώς πιστόν και πλήρες άντίγραφον. 


