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Ό Κυρωτικός τής ττερί Προνοίας δι' Άνεργίαν Συμβάσεως 1934, Νόμος 
του 1965, τό κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις 
τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
του Συντάγματος. 

'Αριθμός 55 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤ1ΚΟΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ ΑΦΟΡΩΣΗΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ 
Ε Ξ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ι Ν ΠΑΡΟΧΩΝ "Η ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ε Ι Σ ΤΟΥΣ 
Α Κ Ο Υ Σ Ι Ω Σ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ Σ Η Σ ΥΠΟ ΤΗΣ 
Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕ

Ω Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗΝ ΟΓΔΟΗΝ ΑΥΤΗΣ 
ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΥΗ, ΤΗΝ 4ην ΙΟΥΝΙΟΥ 1934. 

•Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός τής Συνοπτικός 
περί Προνοίας δι' Άνεργίαν Συμβάσεως 1934, Νόμος του 1965. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία, 
μένου— 

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

μένα) τω παρόντι Νόμω Πινάκι* 
«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εργασίας και Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δε πάν έτερον έπ! τούτω έξουσιοδο-
τη'θέν υπό του είρημένου Υπουργού πρόσωπον. 

3. Δια τοΰ παρόντος κυρουνται ή Σύμβασις και πάσαι αϊ διατά- Κύρωσιςτης 
ξεις αυτής ανεξαρτήτως δε παντός νόμου περί του εναντίου κηρύΐ Συμβάσεως, 
τονται έγκυρα πάντα τά δικαιώματα, αί έξουσίαι, υποχρεώσεις και

 κ λ π
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καθήκοντα ών σκοπεΐται ή παραχώρησις ή επιβολή δυνάμει τής ε'ι
ρημένης Συμβάσεως" ανεξαρτήτως δε παντός διαλαμβανομένου έν 
οίωδήποτε νόμω, ό Υπουργός ή ό αρμόδιος υπάλληλος τής Δημο
κρατίας κέκτηται έξουσίαν δπως πράττη πάν δ,τι ή Σύμβασις δυ
νατόν νά έπιτρέπη ή έπιβάλλη. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2.) 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 44 
(ΠΕΡΙ Ε Ξ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Σ ΠΑΡΟΧΩΝ "Η ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

Ε Ι Σ ΤΟΥΣ Α Κ Ο Υ Σ Ι Ω Σ ΑΝΕΡΓΟΥΣ.) 
Ή Γενική Συνδιάσκεψις τής Διεθνούς 'Οργανώσεως .'Εργασίας, 
Συγκληθεΐσα έν Γενεύη ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς 

Γραφείου 'Εργασίας και συνελθουσα αυτόθι τήν 4ην Ιουνίου 1934 εις τήν δεκά

τήν ύγδόην αυτής σύνοδον, 
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' Αποφασίσασα την άποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την 
άσφάλισιν ανεργίας και τους διαφόρους τρόπους επιδοτήσεως άνεργων, ζήτημα 
περιλαμβανόμενο ν είς τό δεύτερον θέμα της ημερησίας διατάξεως της συνόδου, 

"Αποφασίσασα δτι αϊ προτάσεις αύται δέον δ πως περιβληθώσι τόν τύπον 
διεθνούς Συμβάσεως, 

'Αποδέχεται σήμερον είκοστήν τρίτην Ιουνίου χίλια έννεακόσια τριάκοντα 
τέσσαοα, την ώς εΐρηται Σύμβασιν ήτις αποκαλείται Σύμβασις περί Προνοίας 
δι* Άνεργίαν τοΟ 1934. 

"Αρθρον 1 
1. Πάν Μέλος της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας έπικυροΰν την παρου

σαν Σύμβασιν υποχρεούται δπως διατηρή σύστημα έξασφαλίζον είς τους έν 
τη Συμβάσει ταύτη αναφερομένους ανέργους, είτε : 

(α) «παρονήν1^ ήτοι ποσόν καταβαλλόμενον λόγω εισφορών προερχομένων 
έκ της απασχολήσεως του επιδοτουμένου δια της υπαγωγής αύτοΰ είς 
σύστημα ύποχρεωτικόν ή προαιρετικόν, 

(β) «επίδομα», ήτοί πληρωμήν ήτις δεν αποτελεί ούτε παροχήν ούτε βοή
θημα παρεχόμενα λόγω των γενικών μέτρων περιθάλψεως άπορων, 
άλλα ήτις δύναται νά άποτελέση τήν άμοιβήν απασχολήσεως είς βοη
θητικά έργα όργανούμενα ύπό τους έν τω άρθρω 9 προβλεπόμενους 
δρους, 

(γ) συνδυασμόν παροχής και επιδόματος. 
2. Ύπό τόν δρον δτι εξασφαλίζει τά, είς τήν πρώτην παράγραφον προβλε

πόμενα επιδόματα ή παροχάς είς πάν πρόσωπον είς τό όποιον έ'χει έφαρμογήν 
ή παρούσα Σύμβασις, τό σύστημα τούτο δύναται νά είναι : 

(α) υποχρεωτική άσφάλισις, 
(β) προαιρετική άσφάλισις, 
(γ) συνδυασμός συστημάτων υποχρεωτικής ασφαλίσεως και προαιρετικής 

τοιαύτης, ή 
(δ) εν τών ώς άνω συστημάτων, συμπληρούμενον διά συστήματος αντι

λήψεως. 
3. Είς τήν έθνικήν νομοθεσίαν εναπόκειται νά καθορίζη ενδεχομένως τους 

δρους ύφ' ους οι άνεργοι καλούνται δπως άπό τό σύστημα παροχών ύπαχθώσι 
είς τό σύστημα επιδοτήσεως. 

"Αρθρον 2 
1. Ή παρούσα Σύμβασις έχει έφαρμογήν είς πάν πρόσωπον συνήθως άπα

σχολούμενον έ'ναντι ημερομισθίου ή μισθού. 
2. Εντούτοις έ'καστον Μέλος δύναται νά προβλέπη έν τη εθνική αύτου 

νομοθεσία οιασδήποτε εξαιρέσεις ήθελε κρίνει αναγκαίας ώς προς : 
(α) τό οίκιακόν προσωπικόν, 
(β) τους κατ' οίκον εργαζομένους, 
(γ) τους εργαζομένους είς μονίμους απασχολήσεις εξαρτωμένας έκ τοϋ 

Κράτους, τών τοπικών άρχων ή υπηρεσίας δημοσίας ωφελείας, 
(δ) τους εργαζομένους είς ουχί χειρωνακτικάς εργασίας, τά κέρδη τών 

οποίων ή αρμοδία αρχή θεωρεί αρκούντως σημαντικά ώστε νά δύναν
ται νά προφυλάξωσιν εαυτούς άπό τους κινδύνους ανεργίας. 

(ε) τους εργαζομένους, ών ή άπασχόλησις 'έχει χαρακτήρα έποχειακόν, 
δταν ή εποχή κανονικώς έ'χει διάρκειαν μικροτέραν τών έξ μηνών και 
οι ενδιαφερόμενοι δέν εργάζονται συνήθως κατά τόν ύπόλοιπον χρόνον 
είς έτέραν άπασχόλησιν καλυπτομένην ύπό τής παρούσης Συμβάσεως, 

(στ) ιούς Αέους έργαζοαένους, Γούς μή συμπληρώσαντος εισέτι καθωρισμρ
νην τινά ήλικίαν, 
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(ζ) τους εργαζομένους, τους έχοντας ύπερβή καθωρισμένην τινά ήλικίαν 
και απολαύοντας τοΰ ευεργετήματος συντάξεως αποχωρήσεως ή συν
τάξεως γήρατος, 

(η) τα πρόσωπα τά απασχολούμενα μόνον έπ' ευκαιρία ή βοηθητικώς είς 
απασχολήσεις καλυπτομένας υπό της παρούσης Συμβάσεως, 

(θ) τά μέλη της οικογενείας τοΰ εργοδότου, 
(ι) έξαιρετικάς κατηγορίας εργαζομένων δι' άς ίδιάζουσαι περιστάσεις 

συντείνουν είς το νά μή θεωρήται αναγκαία ή νά καθίσταται ανεφάρ
μοστος ή ισχύς των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως. 

3. Τά Μέλη δέον δπως είς τάς ύπ' αυτών ύποβαλλομένας ετησίας εκθέσεις 
περί εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως, γνωστοποιώσι τάς εξαιρέσεις, τάς 
οποίας ήθελον κάμει δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου. 

4. Ή παρούσα Σύμβασις δεν έχει έφαρμογήν είς τους έργάτας θαλάσσης, 
τους αλιείς, τους γεωργικούς έργάτας ώς αί κατηγορίαι αδται έχουν καθορι
σθή ύπό της ενικής νομοθεσίας. 

"Αρθρον 3 
Δέον νά χορηγούνται παροχαί ή επιδόματα έν περιπτώσει μερικής ανερ

γίας είς τους ανέργους, ών ή εργασία έχει περιορισθή, ύπό τους ύπό της εθνι
κής νομοθεσίας καθοριζόμενους δρους. 

"Αρθρον 4 
Το δικαίωμα λήψεως παροχής ή επιδόματος δυνατόν νά υπόκειται : είς τήν 

έκ μέρους του αιτούντος έκπλήρωσιν τών επομένων δρων, ήτοι : 
(α) νά είναι ικανός δι' έργασίαν και νά εΐναι διαθέσιμος προς έργασίαν, 
(δ) νά είναι εγγεγραμμένος είς κρατικόν γραφεΐον ευρέσεως εργασίας 

ή οιονδήποτε άλλο γραφεΐον άνεγνωρισμένον ύπό τής αρμοδίας αρχής 
και ύπό τήν έπιφύλαξιν τών εξαιρέσεων και δρων ους ορίζει ή εθνική 
νομοθεσία, νά συχνάζη τακτικώς είς το είρημένον γραφεΐον, 

(γ) νά συμμορφουται προς οίοα/δήποτε άλλην διάταξιν, ην ήθελεν ορίσει 
ή εθνική νομοθεσία επί τω σκοπώ δπως καθορισθή άν ό αϊτών πληροί 
τους σχετικούς με τήν καταβολήν παροχής ή επιδόματος δρους. 

"Αρθρον 5 
Το δικαίωμα λήψεως παροχής ή επιδόματος δύναται νά υπόκειται είς άλ

λους δρους ή εξαιρέσεις, ιδία δε είς τους είς τά άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 
προβλεπόμενους. "Ετεροι δροι και εξαιρέσεις πλην τών είς τά ανωτέρω άρ
θρα μνημονευομένων, δέον νά άναφέρωνται είς τάς ύπό τών μελών ύποβαλλο
μένας ετησίας εκθέσεις περί εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 6 
Τό δικαίωμα λήψεως παροχής ή επιδόματος δύναται νά έξαρτηθή έκ τής 

συμπληρώσεως ώρισμένου χρόνου υπαγωγής είς τήν άσφάλισιν, συνεπαγο
μένου : 

(α) είτε τήν καταβολήν ώρισμένου αριθμού εισφορών καθ1' ώρισμένην πε
ρίοδον, προηγουμένην τής αιτήσεως προς καταβολήν παροχής ή τής 
ενάρξεως τής ανεργίας, 

(β) είτε άπασχόλησιν καλυπτομένην ύπό τής παρούσης Συμβάσεως καθ' 
ώρισμένην χρονικήν περίοδον, προηγουμένην τής αιτήσεως προς κα
ταβολήν παροχής ή επιδοτήσεως, ή προηγουμένην τής ενάρξεως τής 
ανεργίας, 

(γ) είτε συνδυασμόν τών ώς άνω μεθόδων. 
"Αρθρον 7 

Τό δικαίωμα λήψεως παροχής ή επιδόματος δύναται νά έξαρτηθή έκ τής 
παρόδου προθεσμίας αναμονής (waiting period) ής ή διάρκεια και οι δροι εφαρ
μογής δέον νά καθορίζωνται ύπό τής εθνικής νομοθεσίας. 
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"Αρθρον 8 
Τό δικαίωμα λήψεως παροχής ή επιδόματος δύναται νά έξαρτηθή έκ τής 

παρακολουθήσεως επαγγελματικών ή άλλων μαθημάτων. 
"Αρθρον 9 

Τόδικαίωμα λήψεως παροχής ή επιδόματος δύναται νά έξαρτηθή έκ τής 
αποδοχής απασχολήσεως είς έπικουρικάς εργασίας ύφ' οϋς δρους ήθελε καθο
ρίσει ή εθνική νομοθεσία, καΐ οργανώσει ή δημοσία αρχή. 

"Αρθρον 10 
1. Ό αιτών δύναται νά άποκλεισθή του δικαιώματος προς λήψιν παροχής 

ή επιδόματος δι* ώρισμένην χρονικήν περίοδον άν άρνηθή νά άποδεχθή απασχό
λησα/ κατάλληλον. Δέν πρέπει νά θεωρήται κατάλληλος : 

(α) άπασχόλησις ής ή αποδοχή συνεπάγεται διαμονήν είς περιοχήν ένθα 
δέν υπάρχουν δυνατότητες εξευρέσεως καταλλήλου στέγης, 

(β) άπασχόλησις είς τήν οποίαν τό προσφερόμενον ήμερομίσθιον είναι 
χαμηλόν, ή οι λοιποί δροι εργασίας εΐναι όλιγώτερον ευνοϊκοί— 

(i) άφ' δτι θά ήδύνατο λογικώς νά έλπίζη ό αϊτών, λαμβανομένων 
υπ' δψει τών δρων τους όποιους έπετύγχανεν ώς έπί τό πλείστον 
είς τό συνηθισμένον του επάγγελμα, έν τή περιφερεία ένθα ήτο 
γενικώς άπησχολη μένος ή εκείνων τους οποίους θά έπετύγχανεν 
έάν έξηκολούθει νά είναι ούτω άπησχολημένος (οσάκις πρόκει
τα ι περί απασχολήσεως προσφερόμενης είς τό επάγγελμα και 
είς τήν περιφέρειαν δπου ό αίτών άπησχολεΐτο εσχάτως)' 

( i i) άπό τό, κατά τήν στιγμήν ταύτην παρατηρούμενον συνήθως, έπί
πεδον είς τό επάγγελμα και τήν περιφέρειαν δπου προσφέρεται 
ή άπασχόλησις (εις άπάσας τάς λοιπάς περιπτώσεις)" 

(γ) θέσις κενωθείσα λόγω διακοπής της εργασίας οφειλομένης εις έργα

τικήν τίνα διαφοράν, , 
(δ) άπασχόλησις τής οποίας ή άρνησις διά λόγον άλλον άπό τους ανω

τέρω αναφερομένους, και λαμβανομένων ύπ* δψει δλων τών περιστά
σεων περιλαμβανομένης και τής προσωπικής καταστάσεως του αιτούν
τος, δέν δύναται νά τω καταλογισθή λογικώς. 

2. Ό αίτών δύναται νά άποκλεισθή του δικαιώματος προς λήψιν παροχής 
ή επιδοτήσεως έπί ώρισμένην χρονικήν περίοδον : 

(α) έφ' δσον ή απώλεια τής εργασίας του έ'χει ώς άμεσον λόγον παυσιν 
της εργασίας όφειλομένην είς έργατικήν διαφοράν. 

(β) έάν απώλεσε τήν έργασίαν του έξ ίδίου πταίσματος ή έάν εγκατέλειψε 
ταύτην οικειοθελώς άνευ νομίμου αιτίας. 

(γ ) έάν δολίως άπεπειράθη νά επιτυχή παροχήν ή επίδομα, 
(ο) έάν προς έξεύρεσιν εργασίας, δέν συμμορφοΟται μέ τάς υποδείξεις δη 

μοσίου γραφείου ευρέσεως εργασίας ή πάσης άλλης αρμοδίας αρχής 
ή έάν ή αρμοδία αρχή άποδείξη δτι έξ ιδίας πρωτοβουλίας ή έξ αμε
λείας δέν έπωφελήθη λογικής ευκαιρίας προς κατάλληλον άπασχό
λησιν. 

3. Πας αίτών, δστις έγκαταλείπων τήν έργασίαν του, έλαβε παρά του ερ
γοδότου του, δυνάμει τής συμβάσεως αύτου, άποζημίωσιν ουσιωδώς ϊσην προς 
τήν άπώλειαν τής αμοιβής του έφ' ώρισμένην χρονικήν περίοδον, δύναται νά 
στερηθή του δικαιώματος προς λήψιν παροχής ή επιδοτήσεως κατά τήν περίο
δον ταύτην. Έ ν τούτοις δέν δύναται νά θεωρηθή ώς τοιαύτη άποζημίωσις, ή 
άποζημίωσις απολύσεως ή προβλεπομένη ύπό τής εθνικής νομοθεσίας. 

"Αρθρον 1Ί 
Τό δικαίωμα λήψεως παροχής ή επιδοτήσεως δύναται νά παρέχεται δι ' ώρι

σμένην μόνον χρονικήν περίοδον, ήτις κατά κανόνα δέον νά μή εΐναι κατ' έτος 
μικρότερα τών 156 εργασίμων ήμερων και έν ουδεμία περιπτώσει κατωτέρα 
τών 78 εργασίμων τοιούτων. 
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"Αρθρον 12 
1. Ή πληρωμή των παροχών δέον να είναι ανεξάρτητος τών οικονομικών 

αναγκών του αιτούντος. 
2. Τό δικαίωμα λήψεως επιδόματος δύναται να εξαρτάται έκ της διαπιστώ

σεως τών οικονομικών αναγκών τοΰ αιτούντος, ύφ' οϋς δρους καθορίζει ή εθνι
κή νομοθεσία. 

"Αρθρον 13 
1. ΑΊ παροχαι δέον να καταβάλλωνται εις χρήμα, αλλά τα πρόσθετα βοη

θήματα τά προοριζόμενα να διευκολύνωσι τήν έπαναπασχόλησιν τοΰ ήσφαλι
σμένου δύνανται νά καταβάλλωνται είς είδος. 

2. Τά επιδόματα δύνανται νά καταβάλλονται είς είδος. 

"Αρθρον 14 
Δέον νά συνιστώνται συμφώνως προς τους εθνικούς νόμους και κανονι

σμούς δικαστήρια ή άλλαι άρμόδιαι άρχαί διά τήν έπίλυσιν διαφορών αναφυο

μένων έκ τών αιτήσεων παροχών ή επιδομάτων, τών υποβαλλομένων ύπό προ

σώπων είς & έχει έφαρμογήν ή παρούσα Σύμβασις. 

"Αρθρον 15 
1. Ό α'ιτών δύναται νά στερηθή του δικαιώματος προς λήψιν παροχών ή 

επιδομάτων διά πασαν χρονικήν περίοδον διαμονής του είς τήν άλλοδαπήν. 
2. Είδικόν σύστημα δύναται νά όρισθή διά τους παραμεθορίους έργάτας, 

ων ό τόπος εργασίας ευρίσκεται είς χώραν τ ινά.ό δε τόπος διαμονής των είς 
έτέραν τοιαύτην. 

"Αρθρον 16 
Οι αλλοδαποί δέον νά δικαιούνται παροχών και επιδομάτων ύφ' ους δρους 

και οί ημεδαποί. Ούχ' ήττον παν Μέλος δύναται νά άρνηθή είς τους υπηκόους 
παντός Μέλους ή Κράτους μή δεσμευομένου ύπό τής παρούσης Συμβάσεως, 
τήν Ισότητα μεταχειρίσεως προς τους υπηκόους του ως προς τάς πληρωμάς τας 
προερχόμενος έκ τών κεφαλαίων είς α δέν συνεισέφερεν ό αίτών. 

"Αρθρον 17 
Αί επίσημοι επικυρώσεις τής παρούσης Συμβάσεως δέον δπως άνακοι

νουνται είς τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, παρ' ου 
και καταχωρίζονται 

"Αρθρον 18 
1. Ή παρούσα Σύμβασις δέν δεσμεύει ειμή μόνον τά Μέλη της Διεθνούς 

'Οργανώσεως 'Εργασίας, ών ή έπικύρωσις έχει καταχωρισθή ύπό του Γενικού 
Διευθυντού. 

2. Τίθεται έν ίσχύϊ 12 μήνας μετά τήν ύπό τοΰ Γενικού Διευθυντού κατα
χώρισιν τών επικυρώσεων δύο Μελών. 

3. Κατ' άκολουθίαν ή Σύμβασις αυτή άρχεται ισχύουσα δι* εκαστον Μέλος 
12 μήνας αφ' ής καταχωρισθή ή ύπό του Μέλους έπικύρωσις αυτής. 

Αρθρον 19 
Ευθύς ώς καταχωρισθούν ύπό τοΰ Διεθνοΰς Γραφείου Εργασίας αί επικυ

ρώσεις δύο Μελών τής Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας, ό Γενικός Διευθυν
τής τοΰ Γραφείου 'Εργασίας γνωστοποιεί τοΰτο είς πάντα τά Μέλη τής Διε
θνούς Όργοτνώσεως 'Εργασίας. Γνωστοποιεί ωσαύτως προς αυτά τήν καταχώ
ρισα/ τών επικυρώσεων, αΐτινες άνακοινοΰνται προς αυτόν μεταγενεστέρως 
ύπό πάντων τών λοιπών Μελών τής 'Οργανώσεως. 
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"Αρθρον 20 
1. Παν Μέλος έπικυρουν τήν παρουσαν Σύμβασιν δύναται νά καταγγείλη 

ταύτην μετά πάροδον πενταετίας άπό της ενάρξεως της ισχύος αυτής, δια 
πράξεως άνακοινουμένης εις τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας καΐ υπ* αύτου καταχωριζομένης. Ή καταγγελία έ'χει αποτελέσμα
τα μετά πάροδον έτους άπό της καταχωρίσεως αυτής εις τό Διεθνές Γραφεΐον 
'Εργασίας. 

2. Παν Μέλος έπικυρουν τήν παρουσαν Σύμβασιν, δπερ εντός προθεσμίας 
έτους άπό τής λήξεως τής έν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης 
πενταετίας, δεν έχει κάμει χρήσιν τής ύπό του παρόντος άρθρου προβλεπομέ
νης δυνατότητος καταγγελίας, δεσμεύεται διά μίαν νέαν πενταετίαν, και συνε
πώς δύναται νά καταγγείλη τήν παρουσαν Σύμβασιν έπι τη λήξει έκαστης 
πενταετίας υπό τους έν τω παρόντι άρθρω προβλεπόμενους δρους. 

"Αρθρον 21 
Έπι τη λήξει έκαστης πενταετίας υπολογιζόμενης άπό τής ενάρξεως τής 

ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνοϋς 
Γραφείου Εργασίας δέον νά ύποβάλλη ε'ις τήν Γενικήν Συνδιάσκεψιν έ'κθεσιν 
έπι τής εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως καί άποφασίζη άν συντρέχη πε
ρίπτωσις άν€χγραφής εις την ήμερησίαν διάταξιν τής Συνδιασκέψεως θέματος 
ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής. 

"Αρθρον 22 
1. Έ ν ή περιπτώσει ή γενική Συνδιάσκεψις ήθελεν άποδεχθή νεωτέραν 

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

(α) Ή έπικύρωσις ύπό Μέλους τής νεωτέρας Σ υμβάσεως τής άναθεωρού
σης τήν παρουσαν επάγεται αυτοδικαίως παρά τάς διατάξεις του ανω
τέρω άρθρου 20 άμεσον καταγγελίαν τής παρούσης Συμβάσεως, ύπό 
τήν έπιφύλαξιν οτι έχει τεθή έν ίσχύ'ί ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν 
νέα Σύμδασις. 

(β) Άφ' ής ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νέα Σύμβασις ήθελε τεθή έν 
Ισχύϊ, ή παρούσα Σύμβασις παύει νά είναι δεκτική επικυρώσεως ύπό 
των Μελών. 

2. ,Ή παρούσα Σύμβασις παραμένει έν τούτοις έν ίσχύϊ ύπό τόν τύπον καί 
τό περιεχόμενον αυτής, διά τά Μέλη άτινα έπικυρώσαντα ταύτην δεν ήθελον 
επικυρώσει τήν αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύμβασιν. 

"Αρθρον 33 
Τό γαλλικόν καί άγγλικόν κείμενον τής παρούσης Συμβάσεως είναι έξ 

ίσου αυθεντικά. 


