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Ό Κυρωτικός της περί της Συνδικαλιστικής 'Ελευθερίας και Προστασίας του 
Συνδικαλιστικού Δικαιώματος Συμβάσεως ('Αρ. 87) τοΰ 1948, Νόμος του 1966, 
το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγ
ματος. 

'Αριθμός 17 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤ1ΚΟΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ Α Φ Ο Ρ Ω Σ Η Σ Ε Ι Σ ΤΗΝ 
Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν 
ΤΟΥ Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ ( Ά ρ . 87) ΤΟΥ 
1948, Υ Ι Ο Θ Ε Τ Η Θ Ε Ι 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 Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΟΝ ΙΟΥ-

Ν Ι Ο Ν - Ι Ο Υ Λ Ι Ο Ν 1948 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Συνοπτικός 1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός της 
τίτλος περί τής Συνδικαλιστικής 'Ελευθερίας κα ι Προστασίας του Συνδι

καλιστικού Δικαιώματος Συμβάσεως ('Αρ. 87) του 1948, Νόμος του 
1966. 

Ερμηνεία. 2. Έν τω παρόντι Νόμω έκτος έάν άλλως προκύπτη εκ τοΰ κει
μένου— 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν" 
«Σύμβασις» σημαίνει την Σύμβασιν περί Συνδικαλιστικής 'Ελευ

θερίας και Προστασίας τοΰ Συνδικαλιστικού Δικαιώματος ('Αρ. 
87) του 1948, το κείμενον τής οποίας εκτίθεται έν τω Πίνακι. 

κύρωσις της 3. Δια του παρόντος Νόμου κυρουται ή Σύμβασις. 
Συμβάσεως. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2.) 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 87 
ΠΕΡΙ Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 
ΤΟΥ Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ (Άρ . 87) ΤΟΥ 1948 

Ή Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως της Εργασίας, συγκλη-
θεΐσα εν Ά γ . Φραγκίσκο ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γρα
φείου 'Εργασίας και συνελθοΰσα αυτόθι την 17η ν 'Ιουνίου 1948, εις την 31 ην 
Σύνοδον αυτής; 

'Αφού απεφάσισε την υπό τύπον συμβάσεως άποδοχήν διαφόρων προτάσεων 
σχετικών προς τήν Συνδικαλιστικήν έλευθερίαν και την προστασίαν του συνδι
καλιστικού δικαιώματος, ζήτημα αποτελούν το εβδομον θέμα της ημερησίας δια
τάξεως της συνόδου, 

"Εχουσα υπ' όψιν δτι το προοίμιον του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς 
'Οργανώσεως 'Εργασίας μεταξύ άλλων μέσων, δυναμένων νά βελτιώσουν τήν 
θέσιν των εργαζομένων και νά εξασφαλίσουν τήν εϊρήνην αναφέρει και τήν 
«πραγμάτωσιν της αρχής περί συνδικαλιστικής ελευθερίας», 

"Εχουσα ύπ' δψιν δτι ή Διακήρυξις τής Φιλαδέλφειας προεκήρυξε και πάλιν 
δτι «ή ελευθερία του λόγου και τοΰ συνεταιρίζεσθαι είναι απαραίτητος δρος 
σταθεράς προόδου», 

"Εχουσα ύπ' δψιν δτι ή Διεθνής Συνδιάσκεψις τής 'Εργασίας απεδέχθη ομο
φώνως εις τήν 30ήν Σύνοδον αυτής τάς αρχάς αΐτινες δέον νά αποτελέσουν τήν 
βάσιν τοΰ διεθνούς διακανονισμού, 

"Εχουσα ύπ' δψιν δτι ή Γενική Συνέλευσις των Ηνωμένων 'Εθνών, είς τήν 2αν 
αυτής σύνοδον απεδέχθη τάς αρχάς ταύτας και έκάλεσε τήν Διεθνή Όργάνωσιν 
τής Εργασίας δπως συνέχιση καταβάλλουσα πάσαν προσπάθειαν διά νά κατα
στήση δυνατήν τήν άποδοχήν μιας ή και περισσοτέρων διεθνών συμβάσεων. 

'Αποδέχεται σήμερον, 9ην ' Ιουλίου 1942, τήν ώς έπεται σύμβασιν ήτις αποκα
λείται Σύμβασις περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδι
καλιστικού Δικαιώματος έτους 1948. 

ΜΕΡΟΣ Ι .  Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 
"Αρθρον 1. 

Πάν Μέλος της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας είς τό όποιον έ'χει έφαρμο
γήν ή παρούσα Σύμβασις αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως καταστήση τελε
σφόρους τάς κάτωθι διατάξεις : 

"Αρθρον 2. 
Οί εργαζόμενοι καί οι έργοδόται δικαιούνται άνευ οιασδήποτε διακρίσεως 

και άνευ προηγουμένης άδειας νά συνιστούν οργανώσεις τής εκλογής των, καί 
νά καθίστανται μέλη των οργανώσεων τούτων ύπό μόνον τον δρον νά συμμορ 
φοΰνται προς τά καταστατικά των έν λόγω οργανώσεων. 

"Αρθρον 3. 
1. Αϊ οργανώσεις εργαζομένων καί εργοδοτών δικαιούνται νά εκπονούν τά 

καταστατικά καί τους διοικητικούς αυτών κανονισμούς, νά εκλέγουν ελευθέρως 
τους αντιπροσώπους των, νά οργανώνουν τά τής διαχειρίσεως καί δράσεως αυ
τών καί νά καταστρώνουν τό πρόγραμμα τής ενεργείας των. 

2. Αϊ δημόσιαι άρχαί δέον δπως απέχουν πάσης επεμβάσεως δυναμένης νά 
περιορίση τό δικαίωμα τούτο ή νά παρακώλυση τήν νόμιμον άσκησιν αυτού. 
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"Αρθρον 4. 
Αϊ οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών δεν υπόκεινται είς τήν δια της 

διοικητικής όδου διάλυσιν ή άναστολήν τών εργασιών των. 
"Αρθρον 5. 

ΑΙ οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων δικαιούνται νά συνιστοϋν ομο
σπονδίας και συνομοσπονδίας καθώς και νά έγγράφωνται ώς μέλη αυτών, πάσα 
δε δργάνωσις, ομοσπονδία ή' συνομοσπονδία δικαιούται δπως καθίσταται μέλος 
διεθνών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών. 

"Αρθρον 6. 
Αί διατάξεις τών ώς άνω άρθρων 2t 3 και 4 έχουν έφαρμογήν και είς τάς ομο

σπονδίας και συνομοσπονδίας οργανώσεων εργαζομένων καί εργοδοτών. 
"Αρθρον 7. 

Ή άπόκτησις της νομικής προσωπικότητος ύπό τών οργανώσεων εργαζομέ
νων καί εργοδοτών τών ομοσπονδιών καί συνομοσπονδιών αυτών, δεν δύναται 
νά εξαρτάται άπό δρους δυναμένους νά θέσουν ύπό άμφισβήτησιν τήν έφαρμο
γήν τών διατάξεων τών ώς άνω άρθρων 2, 3 καί 4. 

"Αρθρον 8. 
1. Οι εργαζόμενος οι έργοδόται καί αί οίκεΐαι οργανώσεις υποχρεούνται 

δπως κατά τήν άσκησιν τών δικαιωμάτων τά όποια αναγνωρίζονται είς αυτούς 
δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως σέβονται τήν νομιμότητα κατά το παρά
δειγμα τών λοιπών οργανώσεων προσώπων ή ομάδων. 

2. Ή εθνική νομοθεσία δέον νά μή προσβάλλη ή νά μή έφαρμόζηται κατά τρό
πον προσβάλλοντα τάς ύπό τής παρούσης συμβάσεως προβλεπόμενος εγγυήσεις. 

"Αρθρον 9. 
1. Ή εθνική νομοθεσία καθορίζει έν τίνι μέτρω θά έχουν έφαρμογήν καί διά 

τάς ένοπλους δυνάμεις καί τήν άστυνομίαν αί ύπό τής παρούσης συμβάσεως προ· 
βλεπόμεναι εγγυήσεις. 

2. Συμφώνως προς τάς ύπό τής παραγράφου 8 του άρθρου 19 του Καταστα
τικού Χάρτου τής Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας όριζομένας αρχάς ή έπικύ
ρωσις τής Συμβάσεως ταύτης ύπό Μέλους δέον νά μή θέωρήται θίγουσα οιον
δήποτε νόμον, άπόφασιν, έθιμον ή συμφωνίαν έκ τών υφισταμένων ήδη καί παρε
χόντων είς τά πρόσωπα τά ανήκοντα είς τάς ένοπλους δυνάμεις καί τήν αστυ
νομίας εγγυήσεις προβλεπομένας ύπό τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 10. 
Είς τήν παροΰσαν Σύμβασιν, ό δρος «όργάνωσις» σημαίνει πάσαν οργάνωσα' 

εργοδοτών ή εργαζομένων σκοπός τής οποίας είναι ή προαγωγή καί προάσπι
σις τών συμφερόντων τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών. 

ΜΕΡΟΣ Μ .  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α ΤΟΥ Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ . 
"Αρθρον Π . 

Παν Μέλος τής Διεθνούς 'Οργανώσεως τής 'Εργασίας διά τό όποιον ισχύει ή 
παρούσα Σύμβσσις υποχρεούται νά λαμβάνη πάντα τά αναγκαία καί κατάλ
ληλα μέτρα δι' ών νά έξασφαλίζηται εις τους εργαζομένους καί τους έργοδότας 
ή ελευθέρα άσκησις του συνδικαλιστικού δικαιώματος. 

ΜΕΡΟΣ I I Ι . ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ. 
"Αρθρον 12. 

1. "Οσον άφορα τά εδάφη τά μνημονευόμενα εις τό άρφρον 35 του Καταστατι
κού Χάρτου τής Διεθνούς 'Οργανώσεως τής 'Εργασίας ώς ούτος έτροποποιήθη 
διά τής Πράξεως Τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου τής Διεθνούς 'Opycx 
νώσεως 'Εργασίας του έτους 1946 καί εξαιρουμένων τών εδαφών περί ών αί 
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•παράγραφοι 1 και 5 του οϋτω τροποποιηθέντος άρθρου, παν Μέλος της 'Οργανώ
σεως έπικυροΟν την παροΰσαν Σύμβασιν δέον όπως εντός της βραχυτέρας δυνα
τής προθεσμίας από της επικυρώσεως του άνακοινοΐ προς τον Γενικόν Διευθυντή ν 
τοΰ Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δήλωσιν γνωρίζουσαν : 

(α) τα εδάφη δια τα όποια αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως αϊ διατά
ξεις τής παρούσης Συμβάσεως εφαρμοσθούν άνευ τροποποιήσεως, 

(β) τα εδάφη δια τα όποια αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως αί διατά
ξεις της συμβάσεως εφαρμοσθούν μετά τροποποιήσεων και είς τί συνί
στανται at έν λόγω τροποποιήσεις, 

(γ) τά εδάφη είς τά όποια ή Σύμβασις είναι ανεφάρμοστος και έν τοιαύτη 
περιπτώσει τους λόγους οΐτινες τήν καθιστούν άνεφάρμοστον, 

(δ) τά εδάφη διά τά όποια επιφυλάσσεται νά άποφασίση. 
2. Αί είς τά εδάφη (α) καΐ (β) τής πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου 

μνημονευόμεναι υποχρεώσεις θεωρούνται ώς άποτελουσαι άναπόσπαστον μέρος 
τής επικυρώσεως και εφαρμόζονται ομοίως. 

3. Πάν Μέλος δύναται διά νεωτέρας δηλώσεως νά παραιτήται έν δλω ή έν μέ
ρει των έν τη προγενεστέρα δηλώσει τού διατυπωθεισών επιφυλάξεων δυνάμει 
των εδαφίων (β) και (γ) και (δ) τής παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Παν Μέλος καθ' & χρονικά διαστήματα επιτρέπεται ή καταγγελία τής πα
ρούσης Συμβάσεως, συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 16, άνακοινοΐ 
προς τόν Γενικόν Διευθυντήν νεωτέραν δήλωσιν τροποποιούσαν οπωσδήποτε τους 
δρους πάσης προγενεστέρας δηλώσεως και γνωρίζουσαν τήν κρατούσαν κατά
στασιν είς καθωρισμένα εδάφη. 

"Αρθρον 13. 
1. 'Οσάκις τά θέματα περί ών πραγματεύεται ή παρούσα Σύμβασις ανήκουν 

είς τήν καθαυτό δικαιοδοσίαν των άρχων μή μητροπολιτικού εδάφους, τό ύπεύθυ
νον διά τάς διεθνείς σχέσεις τού εδάφους τούτου Μέλος δύναται νά άνακοινοΐ 
άπό συμφώνου μετά τής Κυβερνήσεως του εϊρημένου εδάφους, εϊς τόν Γενικόν 
Διευθυντήν τοΰ. Διεθνούς Γραφείου .'Εργασίας και έν ονόματι του εδάφους, δήλω
σιν αποδοχής των έκ τής Συμβάσεως υποχρεώσεων. 

2. Δήλωσις αποδοχής των έκ τής παρούσης Συμβάσεως υποχρεώσεων δύνα
ται νά άνακοινοΰται είς τόν Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνούς Γραφείου 'Εργα
σίας : 

(α) ύπό δύο (2) ή περισσοτέρων Μελών τής 'Οργανώσεως δι' έδαφος τε
λούν ύπό τήν συνηνωμένην αυτών έξουσίαν, 

(β) ύπό πάσης διεθνούς αρχής υπευθύνου διά τήν διοίκησιν εδάφους, δυνά
μει των διατάξεων τοΰ Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων 'Εθνών 
ή πάσης άλλης έν ίσχύϊ διατάξεως άφορώσης τό έ'δαφος τοΰτο. 

3. ΑΊ προς τόν Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας άνακοι
νούμεναι δηλώσεις συμφώνως προς τάς διατάξεις των προηγουμένων παραγρά
φων τοΰ παρόντος άρθρου, δέον δπως αναγράφουν άν αί διατάξεις τής Συμβά
σεως θέλουν έφαρμοσθή μετά ή άνευ τροποποιήσεως. Όσάκις ή δήλωσις ανα
φέρει δτι αί διατάξεις τής Συμβάσεως εφαρμόζονται ύπό τήν έπιφύλαξιν τρο 
ποποιήσεως, δέον νά προσδιορίζη ε'ις τί συνίστανται αί έν λόγω τροποποιήσεις. 

4. Τό ένδιαφερόμενον Μέλος ή τά Μέλη ή ή ενδιαφερόμενη διεθνής αρχή, δύ
νανται διά μεταγενέστερος δηλώσεως νά παραιτηθούν έν δλω ή έν μέρει τοΰ δι
καιώματος προσφυγής ε'ις τροπολογίαν μνημονευθεΐσαν είς προγενεστέραν αύ 
των δήλωσιν. 

5. Τό ένδιαφερόμενον Μέλος ή τά Μέλη ή ή ενδιαφερόμενη διεθνής αρχή, δύ
νανται δπως, κατά τά χρονικά διαστήματα καθ' ά επιτρέπεται ή καταγγελία 
τήΓ Συαβάσεωο συμφώνως προς τάς διατάξειτ τοΰ άρθρου 16, ανακοινώνουν εις 
τόν Γενικόν Δ(ευθυ\τήν νε&)τέραν δήλωσιν τροποποιητικήν των δρων πάσης προ
γενεστέρας αυτών δηλώσεως και γνωρίζουν τήν κατάστασιν ώς προς τήν έφσρ
μογήν τής Συμβάσεως ταύτης. 
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ΜΕΡΟΣ I V .  Τ Ε Λ Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ . 
"Αρθρον 14. 

Αϊ επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως δέον δπως άνακοινοΰντοα 
εις τόν Γενικόν Διευθυντήν του ΔιεθνοΟς Γραφείου Εργασίας παρ* οδ και κατα
χωρίζονται. 

"Αρθρον 15. 
1. Ή παρούσα Σύμβασις δεσμεύει μόνον τά Μέλη της Διεθνούς 'Οργανώσεως 

της Εργασίας ών ή έπικύρωσις έχει καταχωρισθή ύπό του Γενικού Διευθυντού. 
2. Τίθεται έν ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά τήν ύπό του Γενικού Διευθυντού κατα

χώρισα/ των επικυρώσεων 2 Μελών. 
3. Κατ' άκολουθίαν ή Σύμβασις αύτη άρχεται Ισχύουσα δι* έκαστον Μέλος 

δώδεκα μήνας άφ' ής καταχωρισθή ή έπικύρωσις αυτής. 

"Αρθρον 16. 
1. Παν Μέλος έπικυρουν τήν παρουσαν Σύμβασιν δύναται νά καταγγείλη 

ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας άπό τής ενάρξεως τής ίσχύος αυτής, δια πρά
ξεως άνακοινουμένης είς τόν Γενικόν Διευθυντήν του ΔιεθνοΟς Γραφείου Ε ρ γ α 
σίας και ύπ* αύτρΟ καταχωριζομένης. Ή καταγγελ ία έχει αποτελέσματα μετά 
πάροδον έτους άπό τής καταχωρίσεως αυτής. 

2. Παν Μέλος έπικυρουν τήν παρουσαν Σύμβασιν τό όποιον, εντός έτους άπό 
τής λήξεως τής έν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας δεν 
κάμει χρήσιν του ύπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένου δικαιώματος καταγ
γελίας, δεσμεύεται διά μίαν νέαν δεκαετίαν κα ι συνεπώς δικαιούται νά καταγ
γέλλη τήν παρουσαν Σύμβασιν έπί τη λήξει έκαστης δεκαετίας ύπό τους είς τό 
παρόν άρθρον προβλεπόμενους δρους. 

"Αρθρον 17. 
1. Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί ε'ις 

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

2. Γνωστοποιούν είς τά Μέλη τής 'Οργανώσεως τήν καταχώρισιν τής δευτέρας 
επικυρώσεως ήτις τω έχει άνακοινωθή, ό Γενικός Διευθυντής επισύρει τήν προσο
χήν τών Μελών τής 'Οργανώσεως έπί τής ημερομηνίας τής ενάρξεως τής Ίσχύος 
τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 18. 
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, άνακοινοΐ προς 

καταχώρισιν είς τόν Γενικόν Γραμματέα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, συμψώνως προς 
τό άρθρον 102 του Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών, πλήρεις πλη
ροφορίας σχετικώς προς δλας τάς επικυρώσεις και δλας τάς πράξεις καταγ
γελίας τάς οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τά προηγούμενα άρθρα. 

"Αρθρον 19. 
Έπί τή λήξει έκαστης δεκαετίας άπό τής ενάρξεως τής ίσχύος τής παρούσης 

Συμβάσεως, τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας δέον 
δπως ύποδάλλη εις τήν Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν έπί τής εφαρμογής τής 
παρούσης Συμβάσεως και άποφασίζη έάν συντρέχη περίπτωσις αναγραφής εις 
τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Συνδιασκέψεως, θέματος ολικής ή μερικής αναθεω
ρήσεως ταύτης. 

"Αρθρον 20. 
1. Έν ή περιπτώσει ή Συνδιάσκεψις άποδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν έπαγομέ

νην έν δλω ή έν μέρει άναθεώρησιν τής παρούσης και έφ' δσον ή νέα Σύμβασις 
δεν ορίζει άλλως : 

(α) Ή έπικύρωσις ύπό Μέλους τής νεωτέρας Συμβάσεως τής επαγόμενης 
άναθεώρησιν επάγεται αυτοδικαίως παρά τάς διατάξεις του ώς άνω 


