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Ό Κυρωτικός της περί 'Ανεργίας Συμβάσεως του 1919, Μόμος του 1965. 
τό κείμενον τοϋ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίση-
μον εφημερίδα της Κυπριακής Δηαοκρατίαο συμφώνως τω "Άοθρω ϊ>2 του 
Συντάγματος 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

Κύρωσις της 
Συμβάσεως,. 
Κ.λ.ΤΤ. 

'Αριθμός 53 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤ1ΚΟΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ ΑΦΟΡΩΣΗΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ 
ΑΝΕΡΓ ΙΑΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑ-

Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΑΥΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝΙ 
ΤΗΝ 29ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1919. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός τής 
περί 'Ανεργίας Συμβάσεως του 1919 Νόμος του 1965. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμέ
νου— 

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

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

'Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δέ παν έτερον έπί τούτω έξουσιοδοτη
θέν υπό του είρημένου Υπουργού πρόσωπον. 

3. Δια του παρόντος κυρουνται ή Σύμβασις και άπασαι αϊ διατά
ξεις αυτής, ανεξαρτήτως δέ παντός νόμου περί του εναντίου κηρύτ
τονται άγκυρα άπαντα τά δικαιώματα, αί έξουσίαι, υποχρεώσεις και 
καθήκοντα ών σκοπεΐται ή παραχώρησις ή επιβολή δυνάμει τής εϊρη-
μένης Συμβάσεως" ανεξαρτήτως δέ παντός διαλαμβανομένου έν οιω-
δήποτε νόμω, ό Υπουργός ή ό αρμόδιος υπάλληλος τής Δημοκρατίας 
κέκτηται έξουσίαν δπως πραττη πάν δ,τι ή Σύμβασις δυνατόν νά έτΓΐ-
τρέπη ή έπιβάλλη. 
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Π 1 Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2.) 

(ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 2 ΠΕΡΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.) 
Ή Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας, 
Συγκληθεΐσα έν Ούασιγκτώνι ύπό της Κυβερνήσεως των 'Ηνωμένων Πολι

τειών της 'Αμερικής τήν είκοστήν ένατη ν 'Οκτωβρίου 1919, 
Άποφασίσασα τήν αποδοχή ν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς τό ζήτημα 

«τών μέσων της προλήψεως και καταπολεμήσεως της ανεργίας», δπερ άπετέλει 
τό 2ον θέμα της ημερησίας διατάξεως της. έν Ούασιγκτώνι συνόδου της Συνδια
σκέψεως, και 

Άποφασίσασα δπως αί προτάσεις αδται περιβληθώσι τόν τύπον Διεθνούς 
Συμβάσεως, . 

'Αποδέχεται τήν κάτωθι Σύμβασιν, καλούμενη ν Σύμβασιν περί της 'Ανερ
γίας τοϋ 1919, προς έπικύρωσιν ύπό τών Μελών της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Ερ
γασίας συμφώνως προς τάς διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς 
'Οργανώσεως 'Εργασίας. 

"Αρθρον 1. 
Πάν Μέλος έπικυροΰν τήν παρουσαν σύμβασιν θέλει άνακοινοΐ ε'ις τό Διε

θνές Γραφεΐον 'Εργασίας κατά διαστήματα δσον έ"νεστι βραχύτερα, μή υπερβαί
νοντα δε πάντως τό τρίμηνον, πασαν διαθέσιμον πληροφορίαν στατιστικήν 
ή άλλης φύσεως, άφορώσαν τήν άνεργίαν, περιλαμβανομένης καΐ πάσης γνωστο
ποιήσεως τών ληφθέντων ή ληφθησομένων κατά της ανεργίας μέτρων. Έφ' δσον 
τούτο είναι δυνατόν αί ώς άνω πληροφορίαι πρέπει νά συλλέγωνται κατά τρόπον 
ώστε ή άνακοίνωσις αυτών νά δύναται νά γίνη εντός τριμήνου άπό τοΰ τέλους 
της περιόδου είς ή ν αναφέρονται. 

"Αρθρον 2. 
1. Πάν Μέλος έπίκυροΟν τήν παρουσαν Σύμβασιν οφείλει νά έγκαταστήση 

σύστημα δημοσίων γραφείων δωρεάν εξευρέσεως εργασίας, διατελούντων ύπό 
τόν έλεγχον μιας κεντρικής 'Αρχής. Έπιτροπαι συγκείμενοι άπό αντιπροσώ
πους τών εργατών καΐ τών εργοδοτών θέλουν συστηθή προς γνωμοδότησιν περί 
παντός θέματος άφορώντος τήν λειτουργίαν τών γραφείων τούτων. 

2. Όσάκις υφίστανται τόσον δημόσια δσον και 'ιδιωτικά γραφεία δωρεάν 
εξευρέσεως εργασίας δέον νά ληφθώσι μέτρα προς συντονισμόν τών εργασιών 
τών γραφείων τούτων επί σχεδίου είδικοΟ δι' έκάστην χώραν. 

3. Ή λειτουργία τών διαφόρων εθνικών συστημάτων θέλει έναρμονισθή παρά 
τοΟ Διεθνούς Γραφείου Εργασίας έν συμφωνία προς τά ενδιαφερόμενα Κράτη. 

"Αρθρον 3. 
Τά Μέλη της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας, δσα θέλουσιν επικυρώσει 

τήν παρουσαν Σύμβασιν καΐ £χουν τυχόν εγκαταστήσει σύστημα ασφαλείας 
κατά της ανεργίας, οφείλουν δπως, ύπό δρους καθορισθησομένους διά συμφωνί
ας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Μελών, λάβωσι μέτρα ώστε έργάται προερχό
μενοι άπό τό εν τών Μελών τούτων και εργαζόμενοι έπί του εδάφους του έτερου 
νά λαμβάνωσιν ίσας παροχάς έκ της ασφαλίσεως προς έκείνας άς λαμβάνουν ol 
έργάται του δευτέρου τούτου Μέλους. 

"Αρθρον 4. 
Αί επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως κατά τά οριζόμενα ύπό 

του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας, άνακοινοΰν
ται προς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας παρ' οδ και 
καταχωρίζονται. 
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"Αρθρο\ 5. 
1. Παν Μέλος έπικυροΰν την παρουσαν Σύμβασιν υποχρεούται να έφαρμό

ση αυτήν εις έκείνας έκ των αποικιών, ή' κτήσεων, ή προστατευομένων αυτού χω
ρών, δσαι δεν αύτοκυβερνώνται πλήρως, ύπό τήν έπιφύλαξιν : 

(α) "Οτι αϊ διατάξεις της Συμβάσεως δεν είναι ανεφάρμοστοι λόγω τοπι
κών συνθηκών' 

(6) "Οτι δύνανται νά έπενεχθούν τροποποιήσεις άναγκαΐαι δια τήν προσαρ
μογήν της Συμβάσεως εις τάς τοπικάς συνθήκας. 

2 Πάν Μέλος οφείλει να γνωρίση εις τό Διεθνές Γραφεϊον 'Εργασίας τήν 
άπόφασίν του ως προς έκάστην τών αποικιών, ή κτήσεων αύτου, ή τών προστα
τευομένων χωρών, δσαι δεν αύτοκυβερνώνται πλήρως. 

"Αρθρον 6. 
Ευθύς ώς καταχωρισθούν εις τό Διεθνές Γραφεΐον 'Εργασίας αϊ επικυρώ

σεις τριών Μελών της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας, ο Γενικός Διευθυντής 
τοΰ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας γνωστοποιεί τούτο εις πάντα τά Μέλη της 
Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας. 

"Αρθρον 7. 
Ή παρούσα Σύμβασις άρχεται Ισχύουσα άφ' ής γνωστοποιηθη ύπό του Γε

νικού Διευθυντού του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δεσμεύει δέ μόνον τά Μέλη 
ών ή έπικύρωσις έχει καταχωρισθή είς τό Διεθνές Γραφεΐον 'Εργασίας. Κατ' 
άκολουθίαν ή παρούσα Σύμβασις άρχεται Ισχύουσα δια πάν άλλο Μέλος άφ' 
ής ή έπικύρωσις του Μέλους τούτου καταχωρισθή είς τό Διεθνές Γραφεΐον 'Εργα
σίας. 

"Αρθρον 8. 
Πάν Μέλος έπικυροΰν τήν παρουσαν Σύμβασιν υποχρεούται νά έφαρμόση 

τάς διατάξεις αύτης τό βραδύτερον τήν πρώτην 'Ιουνίου 1921 και νά λάβη τά 
προς έκτέλεσιν τών ώς άνω διατάξεων άναγκαιοΰντα μέτρα. 

"Αρθρον 9. 
Πάν Μέλος έπικυροΰν τήν παρουσαν Σύμβασιν δύναται νά καταγγείλη αυ

τήν μετά πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής διά πράξεως 
άνακοινουμένης προς τόν Γενικόν Διευθυντήν τού Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας 
καΐ ύπ' αύτου καταχωριζομένης. Ή καταγγελία έχει αποτελέσματα μόνον μετά 
πάροδον έτους άφ' ής καταχωρισθή είς τό Διεθνές Γραφεΐον 'Εργασίας. 

"Αρθρον 10. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας δέον δπως 

τουλάχιστον άνά πασαν δεκαετίαν ύποβάλλη είς τήν Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκ
θεσιν έπί της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως και άποφασίζη τήν αναγρα
φή ν εις τήν ήμερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως θέματος αναθεωρήσεως ή 
τροποποιήσεως της είρημένης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 11. 
Τό γαλλικόν και άγγΛακόν κείμενον της παοούσης Συμβάσεως εΐναι έξ 

ϊσου αυθεντικά. 


