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(3) Ή διά τοΰ παρόντος άρθρου παρεχομένη εξουσία εκδόσεως δια
τάγματος ενασκείται διά διοικητικής πράξεως κατ' εξουσιοδότηση/ 
νόμου εκδιδομένης, άκυροϋται δε δι* αποφάσεως της Βουλής τών 'Αντι
προσώπων. 

(4) Διάταγμα έκδιδόμενον δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, καθ' δ 
μέρος τοΰτο διέπει τα εν έδαφίω (2) τοΰ παρόντος άρθρου καθοριζόμενα 
ζητήματα, υπόκειται εις τροποποίησιν ή άνάκλησιν διά μεταγενεστέρου 
διατάγματος τοΟ 'Υπουργού δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου. 

60. Ή ίσχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται είς ήμερομηνίαν καθορισθη- Έναρξις 
σομένην Οπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δήμο- 1σχ<->ος τοΟ 
σιευθησομένης εν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας : Νόμου** 

Νοείται δτι δ Υπουργός δύναται νά προβή εϊς τους δυνάμει του 
άρθρου 5 διορισμούς εις το Συμβούλιον μετά τήν ψήφισιν τοΟ παρόντος 
Νόμου και προ τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος αύτοΟ. 

Ώ ς ό Κυρωτικός τής περί Εβδομαδιαίας 'Αναπαύσεως (είς τό Έμπόριον 
και τα Γραφεία) Συμβάσεως (άρ. 106) τοΰ 1957 Νόμος του 1966, εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 72 τοΟ 1966 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔ1Α1ΑΝ ΑΝΑΠΑΥΣΙΝ (Ε ΙΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ 
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ) (Άρ. 106) ΤΟΥ 1957, ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΗΣ ΥΠΟ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ

ΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ ΑΥΤΟΥ 
ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ ΤΟΥ 1957. 

Δεδομένου δτι ό Διεθνής 'Οργανισμός 'Εργασίας κατά τήν τεσσα Γΐροοίμιον. 
ρακοστήν αύτου Σ ύνοδον τήν συνελθουσαν έν Γενεύη τον ' Ι ούνιον τοΰ 
1957 υιοθέτησε τήν έκτιθεμένην έν τω συνημμένω τω παρόντι Νόμω 
Παραρτήματι περί τής Εβδομαδιαίας 'Αναπαύσεως (ε'ις τό Έμπό-
ριον καΐ τά Γραφεία) (άρ. 106) Σύμβασιν τοΟ 1957, 

Και δεδομένου δτι κρίνεται εύκταΐον δπως ή ε'ιρημένη Σύμβασις 
και άπασαι αί διατάξεις αυτής τύχωσι νομοθετικής κυρώσεως, 

"Η Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά όναφέρηται ώς ό Κυρωτικός τής Συνοπτικός 
περί Εβδομαδιαίας 'Αναπαύσεως (είς τό Έμπόριον καΐ τά Γραφεία) τίτλος. 
Συμβάσεως (άρ. 106) του 1957, Νόμος του 1966. 

2. 'Εν 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

μένω τω παρόντι Νόμω Παραρτήματι. 
«Υπουργός.* σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εργασίας και Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δέ πάν έτερον έπί τούτω έξουσιοδο-
τηθέν ύπό του ε'ιρημένου Υπουργού πρόσωπον. 

3. Διά του παρόντος Νόμου κυρουται ή Σύμβασις. Κύρωσιςτης 
Συμβάσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 2.) 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ 

Π Ε Ρ Ι Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ί Α ς Α Ν Α Π Α Ύ Σ Ε Ω ς ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (άρ. 106) ΤΟΥ 1957 

Ή Γενική Διάσκεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας, 
Συγκληθεΐσα έν Γενεύη ύπό του ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου του Διεθνούς Γρα

φείου 'Εργασίας και συνελθοϋσα αυτόθι την 5ην 'Ιουνίου 1957 εις την Τεσσαρα
κοστή ν αύτη ς Σύνοδον, 

Άποφασίσασα τήν άποδοχήν διαφόρων προτάσεων ώς προς τήν έβδομαδι
αίαν άνάπαυσιν είς τό έμπόριον καΐ τά γραφεΐα> ζήτημα περιλαμβανόμενον 
είς τό πέμπτον θέμα της ημερησίας διατάξεως της συνόδου, και 

Άποφασίσασα δτι at προτάσεις αδται δέον δπως περιδληθώσι τον τύπον διε
θνούς Συμβάσεως, 

'Αποδέχεται σήμερον, ε'ικοστήν εκτην 'Ιουνίου του έ'τους χίλια έννεακόσια 
πεντήκοντα επτά τήν ώς έπεται Σύμβασιν, ήτις δύναται νά άναφέρηται ώς ή 
περί της Εβδομαδιαίας 'Αναπαύσεως (Έμπόριον και Γραφεία) Σύμδασις του 
1957. 

"Αρθρον 1 
'Εφ' δσον αϊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως καθίστανται άλλως αποτε

λεσματικά! δια του νομοθετικού καθορισμού ημερομισθίου, συλλογικών συμ
βάσεων, αποφάσεων διαιτητικών δικαστηρίων ή καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον, 
δστις ήθελε συνάδει προς τήν έθνικήν συνήθειαν καΐ ενδείκνυται υπό τάς έθνι
κάς συνθήκας, αύται δέον δπως τεθώσιν έν ίσχύϊ δι* εθνικών νόμων ή κανονι
σμών. 

"Αρθρον 2 
Ή παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται επί παντός προσώπου, περιλαμβανομέ

ων.τών μαθητευομένων, απασχολουμένου εις τους ακολούθους οίκους, ιδρύ
ματα ή διοικητικάς υπηρεσίας, δημοσίας ή Ιδιωτικός : 

(α) εμπορικούς οίκους, 
(β) οίκους, ιδρύματα και διοικητικός υπηρεσίας είς τους οποίους τά έρ

γοδοτούμενα πρόσωπα απασχολούνται κυρίως είς έργασίαν γραφείου, 
περιλαμβανομένων και γραφείων προσώπων απασχολουμένων εις ελευ
θέρια επαγγέλματα, 

(γ) έφ° δσον τά ενδιαφερόμενα πρόσωπα δεν απασχολούνται ε'ις οίκους 
αναφερομένους έν τω "Αρθρω 3 και δέν υπόκεινται ε'ις εθνικούς κανο
νισμούς ή άλλας διευθετήσεις, άφορώσας είς την έβδομαδιαίαν άνά
παυσιν ε'ις τήν βιομηχανίαν, τά μεταλλεία, τάς μεταφοράς ή τήν γε
ωργίαν— 

(i) τους εμπορικούς κλάδους παντός έτερου οίκου' 
(ii) τους κλάδους παντός έτερου οϊκου έν οΐς τά έργοδοτούμενα πρό

σωπα ασχολούνται κυρίως είς έργασίαν γραφείου" 
(iii) μικτούς εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους. 

"Αρθρον 3 
1. Ή παρούσα Σύμβασις δέον δπως έφαρμόζηται ωσαύτως έπί προσώπων 

απασχολουμένων είς εκείνους έκ τών ακολούθων οϊκων, τους οποίους τό έπικυ
ρουν τήν Σύμβασιν Μέλος ήθελε καθορίσει είς δήλωσιν συνοδεύουσαν τήν έπι
κύρωσιν ταύτης : 

(α) οίκους, ιδρύματα καΐ διοικητικός υπηρεσίας παρέχουσας προσωπικός 
υπηρεσίας' 

(β) ταχυδρομικός καΐ τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας' 
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(γ) δημοσιογραφικός επιχειρήσεις' και 
(δ) θέατρα καΐ χώρους δημοσίας αναψυχής. 

2. Παν Μέλος, δπερ ήθελεν επικυρώσει την παρουσαν Σύμβασιν, δύναται εν 
συνεχεία να άνακοινοΐ εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου 'Ερ
γασίας δήλωσιν περί αποδοχής των έκ τής Συμβάσεως υποχρεώσεων, άναφο
ρικώς προς οίκους αναφερομένους είς την προηγουμένην παράγραφον, οΐτινες 
δεν ήθελον καθορισθή δια προηγουμένης δηλώσεως. 

3. "Εκαστον Μέλος, δπερ ήθελεν επικυρώσει την παρουσαν Σύμβασιν, δέον 
δπως άναφέρη ειδικώς, είς τάς δυνάμει του άρθρου 22 του ΚαταστατικοΟ τής 
Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας, ετησίας αύτου εκθέσεις, την έ'κτασιν νής 
εφαρμογής, ήτις εδόθη ή σκοπεΐται νά δοθή εις τάς διατάξεις τής Συμβάσεως, 
καθ' δσον άφορα είς οίκους έκ των αναφερομένων έν Παραγράφω 1 του παρόν
τος "Αρθρου, οΐτινες δέν ήθελον καλυφθή δυνάμει δηλώσεως γενομένης συμφώ
νως τή παραγράφω 1 ή 2 τοΟ παρόντος "Αρθρου, ως καΐ πασαν πρόοδον, ήτις 
ήθελεν έπιτελεσθή1 έπί τω τέλει προοδευτικής εφαρμογής τής Συμβάσεως έπί 
τοιούτων οίκων. 

"Αρθρον 4 
1. Δέον δπως, οσάκις παρίσταται ανάγκη, γίνωνται αϊ δέουσαι διευθετήσεις 

προς καθορισμόν των ορίων διαχωρισμού των οίκων, έφ' ών εφαρμόζεται ή 
παρούσα Σύμβασις, έκ των λοιπών οΐκων. 

2. ΕΙς πασαν περίπτωσιν, καθ' ήν ήθελεν υπάρξει αμφιβολία οίκος, ίδρυμα 
ή διοικητική υπηρεσία υπόκειται είς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, 
τό ζήτημα δέον δπως διευθετήται εϊτε υπό τής αρμοδίας αρχής, κατόπιν συνεν
νοήσεως μετά των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ενδιαφερομένων εργο
δοτών και εργατών, έφ' δσον υπάρχουν τοιαϋται, ή καθ' οιονδήποτε έτερον τρό
πον συνάδοντα προς τήν έθνικήν νομοθεσίαν και συνήθειαν. 

"Αρθρον 5 
'Υπό τής αρμοδίας αρχής ή μέσω του προσήκοντος, έν έκαστη χώρα μηχα

νισμού δύνανται νά ληφθώσι μέτρα ίνα έξαιρεθώσι τής Ισχύος τής παρούσης 
Συμβάσεως : 

(α) οίκοι είς τους οποίους απασχολούνται μόνον μέλη τής οικογενείας 
του εργοδότου, άτινα δέν είναι ή δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς έμ
μισθοι έργοδοτούμενοι* 

(β) πρόσωπα κατέχοντα ύψηλάς έν τή διευθύνσει θέσεις. 

"Αρθρον 6 
1. "Απαντα τά είς τήν παρουσαν Σύμβασιν υποκείμενα πρόσωπα δέον δπως 

δικαιούνται., έκτος ώς άλλως προνοείται έν τοις έπομένοις "Αρθροις, μιας συ
νεχοΟς περιόδου αναπαύσεως 24 τουλάχιστον ωρών είς τό διάστημα έκαστης 
περιόδου έξ επτά ήμερων. 

2. Ή περίοδος τής εβδομαδιαίας αναπαύσεως δέον δπως, ει δυνατόν, παρα
χωρήται ταυτοχρόνως εις άπαντα τά ενδιαφερόμενα πρόσωπα έκαστου οϊκου. 

3. Ή περίοδος τής εβδομαδιαίας αναπαύσεως δέον δπως, εί δυνατόν, συμπί
πτή μετά της ημέρας τής εβδομάδος τής καθιερωθείσης ώς ημέρας αναπαύ
σεως ύπό τών παραδόσεων ή των εθίμων τής χώρας ή τής επαρχίας. 

4. Αϊ παραδόσεις και τά έθιμα τών θρησκευτικών μειονοτήτων τυγχάνουσι 
έφ* δσον τούτο είναι δυνατόν, σεβασμού. 

"Αρθρον 7 
λ. Όσάκις ώς έκ τής φύσεως τής εργασίας, τής φύσεως τών υπηρεσιών του 

οίκου, του μεγέθους του εξυπηρετουμένου κοινού ή του αριθμού τών απα
σχολουμένων ^προσώπων δέν είναι δυνατή ή εφαρμογή τών διατάξεων του "Αρ
θρου 6 ύπό τής αρμοδίας αρχής ή μέσω τού προσήκοντος έν έκαστη χώρα μη
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χανισμου δύνανται να λαμβάνονται μέτρα προς έφαρμογήν ειδικών συστημά
των εβδομαδιαίας αναπαύσεως, οσάκις ενδείκνυται τοιούτον τι, εις ειδικώς 
καθοριζόμενος κατηγορίας προσώπων ή' ειδικώς καθοριζόμενους τύπους οίκων, 
υποκειμένους είς τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, λαμβανομένων υπ' 
δψιν απάντων των Ιδιαζόντων κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων. 

2. "Απαντα τά είς τοιαύτα ειδικά συστήματα υποκείμενα πρόσωπα δέον δπως 
δικαιούνται, άναφορικώς προς έκάστην περίοδον επτά ήμερων, αναπαύσεως 
συνολικής διαρκείας ϊσης τουλάχιστον προς τήν προνοουμένην έν "Αρθρω 6. 

3. Πρόσωπα εργαζόμενα είς κλάδους οίκων υποκειμένων είς ειδικά συστή
ματα, οί όποιοι κλάδοι, έάν ήσαν ανεξάρτητοι θά ύπέκειντο είς τάς διατάξεις 
του άρθρου 6, δέον δπως υπόκεινται είς τάς διατάξεις τοΰ έν λόγω "Αρθρου. 

4. Μέτρα άφορώντα είς τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τών παραγράφων 1, 
2 καΐ 3 του παρόντος "Αρθρου, δέον όπως λαμβάνονται έν συνεννοήσει μετά 
τών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τών ενδιαφερομένων εργοδοτών και ερ
γατών, έφ' δσον υπάρχουν τοιαύτα. 

"Αρθρον 8 
1. Δυνατόν νά έπιτραπη είς έκάστην χώραν προσωρινή έξάίρεσις, ολική ή 

μερική (περιλαμβανομένης της αναστολής ή μειώσεως της περιόδου αναπαύ
σεως) έκ της εφαρμογής τών διατάξεων τών άρθρων 6 και 7, όπό της αρμοδίας 
αρχής ή καθ' οιονδήποτε έτερον έγκεκριμένον υπό της αρμοδίας αρχής τρόπον, 
δστις ήθελε συνάδει προς τήν έθνικήν νομοθεσίαν και συνήθειαν— 

(ot) έν περιπτώσει ατυχήματος, πραγματικού ή επαπειλούμενουt ανωτέ
ρας βίας ή επειγούσης εργασίας εις κτίρια και έξοπΧισμόν, αλλά μό
νον καθ' ήν εκτασιν ήθελε καταστή άναγκαΐον προς φτοτροπήν σοβα
ρας παρακωλύσεως τής κανονικής λειτουργίας τοΰ οίκου" 

(β) έν τη περιπτώσει ασυνήθους φόρτου εργασίας, οφειλομένου είς ε'ιδι
κάς περιστάσεις, έφ' δσον ό εργοδότης δεν δύναται κα^νικώς νά ανα
μένεται δπως προσφυγή ε'ις έτερα μέτρα" 

(γ) ίνα άποτραπή απώλεια φθαρτών αγαθών. 
2. Κατά τόν καθορισμόν τών περιστάσεων, ύφ' ας δυνατόν νά έπιτραπη προ

σωρινή έξαίρεσις συμφώνως προς τάς διατάξεις τών υποπαραγράφων (β) και 
(γ) τής προηγουμένης παραγράφου, δέον δπως ζητήται ή γνώμη τών αντιπρο
σωπευτικών οργανώσεων τών ενδιαφερομένων εργοδοτών καΐ εργατών, έφ' 
δσον υπάρχουν τοιαυται. 

3. Όσάκις έπιτρέπηται προσωρινή έξαίρεσις συμφώνως προς τάς διατάξεις 
του παρόντος "Αρθρου, δέον δπως εϊς άντιστάθμισιν παραχωρήται είς τά οικεία 
πρόσωπα άνάπαυσις συνολικής διαρκείας τουλάχιστον ϊσης προς τήν προνοου
μένην έν "Αρθρω 6. 

"Αρθρον 9 
Έν ή περιπτώσει τά ημερομίσθια ήθελον ρυθμίζονται διά νόμων και κανονι

σμών ή υπόκεινται ε'ις τόν ελεγχον τών διοικητικών άρχων, δέον δπως μή ύπαρ
ξη οιαδήποτε μείωσις εϊς τό εισόδημα τών υποκειμένων είς τήν παρουσαν Σύμ
βασιν προσώπων ώς αποτέλεσμα τής εφαρμογής μέτρων άτινα ήθελον ληφθή 
συμφώνως τη παρούση Συμβάσει. 

"Αρθρον 10 
1. Δέον δπως ληφθώσιν τά ενδεικνυόμενα μέτρα 'ίνα διασφαλισθή ή προσή

κουσα εφαρμογή κανονισμών ή διατάξεων άφορωσών εϊς τήν έβοομαδιαίαν 
άνάπαυσιν, διά τής ασκήσεως τελεσφόρου επιθεωρήσεως ή άλλως πως. 

2. Έφ' δσον τοιούτον τι συνάδει προς τόν τρόπον καθ' δν αί διατάξεις τής 
παρούσης Συμβάσεως ήθελον τεθή έν ίσχύϊ, δέον δπως λαμβάνωνται τά αναγ
καία ύπό μορφήν ποινών μέτρα ίνα διασφαλισθή εφαρμογή τών διατάξεων 
αυτής. 
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"Αρθρον 11 
"Εκαστον Μέλος δπερ ήθελεν έπικυροΐ την παρουσαν Σύμβασιν, δέον δπως 

περιλαμβάνη εις τάς τηρουμένας συμφώνως τω άρθρω 22 του Καταστατικού 
της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας, ετησίας.αυτού εκθέσεις— 

(α) καταλόγους των κατηγοριών προσώπων και τους τύπους οϊκων τους 
υποκειμένους εις ειδικά συστήματα εβδομαδιαίας αναπαύσεως ως 
προνοείται εν τω άρθρω 7, και 

(β) πληροφορίας άφορώσας εις τάς περιστάσεις ύφ' ας συμφώνως ταΐς 
διατάξεσι του "Αρθρου 3, επιτρέπεται προσωρινή τις έξαίρεσις. . 

"Αρθρον 12 
Ουδέν των έν τη παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων δύναται νά έπηρεά

ση νόμον, διαιτητική,ν άπόφασιν, έθιμον ή σύμβασιν, ήτις ήθελε διασφαλίζει εις 
τους ενδιαφερομένους έργάτας δρους εύνοϊκωτέρους των προνοουμένων έν τή 
τοιαύτη Σ υμβάσει. 

"Αρθρον 13 
Αί διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως δυνατόν νά άνασταλώσιν έν τινι χώ

ρα υπό της Κυβερνήσεως αυτής, έν περιπτώσει πολέμου ή ετέρας .έκτακτου 
ανάγκης, συνιστώσης άπειλήν εις την έθνικήν άσφάλειαν. 

"Αρθρον 14 
Αί επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως δέον όπως άνακοινοΰν 

ται εις τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας, παρ'.οΟ κο' 
καταχωρίζονται. 

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

σεως 'Εργασίας, ων ή έπικύρωσις έ'χει καταχωρισθή υπό του Γενικού Διευ
θυντού. 

2. Τίθεται έν ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά την ύπό του Γενικού Διευθυντού κα
ταχώρισιν των επικυρώσεων 2 Μελών. · 

3. Κατ' άκολουθίαν ή Σύμβασις αύτη άρχεται 'ισχύουσα δι ' εκαστον Μέλος 
δώδεκα μήνας, άφ' ής καταχωρισθή ή έπικύρωσις αυτής. 

"Αρθρον 16 
1. Πάν Μέλος έπικυροΰν τήν παρουσαν Σύμβασιν δύναται νά καταγγείλη ταύ

την μετά πάροδον δεκαετίας άπό τής ενάρξεως τής ισχύος αυτής, διά πράξεως 
άνακοινουμένης είς τόν Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας 
και ύπ' αυτού καταχωριζομένης. Ή καταγγελία έχει αποτελέσματα μετά πά
ροδον έτους άπό τής καταχωρίσεως αυτής. 

2. Πάν Μέλος έπικυροΰν τήν παρουσαν Σύμβασιν, τό όποιον εντός έτους άπό 
τής λήξεως τής έν τή προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας, δεν 
κάμει χρήσιν τοΰ ύπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένου δικαιώματος κα
ταγγελίας, δεσμεύεται διά μίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δικαιούται νά κα
ταγγε ίλη τήν παρουσαν Σύμβασιν έπι τή λήξει έκαστης δεκαετίας ύπό τους 
έν τω παρόντι άρθρω προβλεπόμενους δρους. 

"Αρθρον 17 
1. Ό Γενικός Διευθυντής τοΰ Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί είς 

άπαντα τά Μέλη τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας τήν καταχώρισιν πα
σών των επικυρώσεων και καταγγελιών, αΐτινες άνακοινοΰνται προς αυτόν ύπό 
των Μελών τής 'Οργανώσεως. 

2. Γνωστοποιών είς τά Μέλη τής Όργανώσεως τήν καταχώρισιν τής δευτέ
ρας επικυρώσεως, ήτις τω έχει άνακοινωθή, ό Γενικός Διευθυντής επισύρει τήν 
προσοχήν των Μελών τής 'Οργανώσεως έπϊ τής ημερομηνίας τής ενάρξεως τής 
ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως. 
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"Αρθρον 18 
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας άνακοινοΐ εις τον 

Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων 'Εθνών προς καταχώρισιν, συμφώνως προς 
το άρθρον 102 τοϋ Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων 'Εθνών, πλήρεις πλη

ροφορίας σχετικάς προς δλας τάς επικυρώσεις και δλας τάς πράξεις καταγ

γελίας, τάς οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τά προηγούμενα άρθρα. 

"Αρθρον 19 
'Οσάκις ήθελε κρίνει άναγκαΐο.ν, το Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς 

Γραφείου Εργασίας θά ύποβάλλη είς την Γενικήν Διάσκεψιν έκθεσιν επί της 
εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως, και θά έξετάζη έάν συντρέχη περίπτω
σις έγγραφης είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Διασκέψεως του θέματος τής ολι
κής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής. 

"Αρθρον 20 
1. Έν ή περιπτώσει ή Διάσκεψις άποδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν, έπαγομένην 

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

(α) ή έπικύρωσις υπό Μέλους τής νεωτέρας Συμβάσεως τής επαγόμενης 
άναθεώρησιν επάγεται αυτοδικαίως, παρά τάς διατάξεις τοΰ ως άνω 
άρθρου 16, άμεσον καταγγελίαν τής παρούσης Συμβάσεως, ύπό τήν 
έπιφύλαξιν δτι έ'χει τεθή έν ίσχύϊ ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νέα 
Σύμβάσις' 

(6) άφ' ής ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νέα Σύμβασις τεθή έν ίσχύϊ ή 
παρούσα Σύμβασις παύει νά εΐναι δεκτική επικυρώσεως ύπό των 
Μελών. 

2. Ή παρούσα , Σ ύμβασις παραμένει έν τούτοις έν ίσχύϊ ύπό τον τύπον και 
το περιεχόμενο ν αυτής διά τά Μέλη> άτινα έπικυρώσαντα αυτήν δέν ήθελον 
επικυρώσει τήν αναθεωρούσαν ταύτην Σύμβασιν. 

"Αρθρον 21 
Το Γαλλικόν και τό Ά γ γ λ ι κ ό ν κείμενον τής παρούσης Συμβάσεως είναι έξ 

Ίσου αυθεντικά. 


