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Ο περί της Συμβάσεως περί Τριμερών Συνεννοήσεων (Διεθνή Εργα
τικά Έτίίπεδα) (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

. Αριθμός 37 του 1977 

ΜΟΜΟΣ ΚΥΡΏΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΠΕΡΙ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΝΕΝ

ΝΟΗΣΕΩΝ (Δ ΙΕΘΝΗ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ) ΤΟΥ 1976 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρητάι ώς ό περί της Συμβάσεως περί Συνοπτικός 
Τριμερών Συνεννοήσεων (Διεθνή Ε ρ γ α τ ι κ ά Επίπεδα) (Κυρωτικός) τίτλος. 
Νόμος του 1977. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη 'Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«Σύμδασις» σημαίνει τήν Σύμδαοιν περί Τριμερών Συνεννοήσεων 
(Διεθνή Ε ρ γ α τ ι κ ά Επίπεδα) του 1976, της οποίας τό κείμενον 
έν τω άγγλ ικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται είς το Πρώτον Μέρος τοΟ 
Πίνακος καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνική ν είς τό Δεύτερον 
Μέρος του Πίνακος : πίναξ. 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος τοΟ Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 

3. Διά του παρόντος Νόμου κυρουται ή Σύμδασις. κορωσις 
Συμβάσεως* 

Π Ι ΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CONVENTION 144 CONCERNING TRIPARTITE CONSULTATIONS 

TO PROMOTE THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL 
LABOUR STANDARDS 

The General Conference of the International Labour Organisation, 
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International 

labour Office, and having met in its Sixty  first Session on 2 June, 1976, and 
Recalling the terms of existing international labour Conventions and 

Recommendations — in particular the Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organise Convention, 1948, the Right to 
Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, and the Consultation 
(Industrial and National Levels) Recommendation, 1960 — which affirm the 
right of employers and workers to establish free and independent organi
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sations and call for measures to promote effective consultation at the national 
level between public authorities and employers' and workers' organisations, 
as well as the provisions of numerous international labour Conventions and 
Recommendations which provide for the consultation of employers' and 
workers' organisations on measures to give effect thereto, and 

Having considered the fourth item on the agenda of the session which is 
entitled " Establishment of tripartite machinery to promote the implemen
tation of international labour standards", and having decided upon the 
adoption of certain proposals' concerning tripartite consultations to promote 
the implementation of international labour standards, and 

Having determined that these proposals shall take the form of an international 
Convention, 

adopts this twenty  first day of June of the year one thousand nine hundred 
and seventy  six the following Convention, which may be cited as the Tripartite 
Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 : 

Article 1 
In this Convention the term " representative organisations" means the most 

representative organisations of employers and workers enjoying the right of 
freedom of association. 

Article 2 
1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies 

this Convention undertakes to operate procedures which ensure effective consul
tations, with respect to the matters concerning the activities of the International 
labour Organisation set out in Article 5, paragraph 1, below, between repre
sentatives of the government, of employers and of workers. 

2. The nature and form of the procedures provided for in paragraph 1 of 
this Article shall be determined in each country in accordance with national 
practice, after consultation with the representative organisations, where such 
organisations exist and such procedures have not yet been established. 

Article 3 
1. The representatives of employers and workers for the purposes of the 

procedures provided for in this Convention shall be freely chosen by their repre
sentative organisations, where such organisations exist. 

2. Employers and workers shall be represented on an equal footing on any 
bodies through which consultations are undertaken. 

Article 4 
1. The competent authority shall assume responsibility for the administrative 

support of the procedures provided for in this Convention. 
2. Appropriate arrangements shall be made between the competent authority 

and the representative organisations, where such organisations exist, for the 
financing of any necessary training of participants in these procedures. 

Article 5 
1. The purpose of the procedures provided for in this Convention shall be 

consultations on— 
(a) government replies to questionnaires concerning items on the agenda 

of the International Labour Conference and government comments 
on proposed texts to be discussed by the Conference; 

(b) the proposals to be made to the competent authority or authorities 
in connection with the submission of Conventions and Recommen
dations pursuant to article 19 of the Constitution of the International 
Labour Organisation; 
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(c) the re  examination at appropriate intervals of unratified Conventions 
and of Recommendations to which effect has not yet been given, 
to consider what measures might be taken to promote their imple
mentation and ratification as appropriate ; 

(d) questions arising out of reports to be made to the International 
Labour Office under article 22 of the Constitution of the International 
Labour Organisation ; 

(e) proposals for the denunciation of ratified Conventions. 
2. In order to ensure adequate consideration of the matters referred to in 

paragraph 1 of this Article, consultations shall be undertaken at appropriate 
intervals fixed by agreement, but at least once a year. 

Article 6 
When this is considered appropriate after consultation with the representative 

organisations, where such organisations exist, the competent authority shall issue 
an annual report on the working of the procedures provided for in this 
Convention. 

Article 7 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the 

Director  General of the International Labour Office for registration. 
Article 8 

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the 
International Labour Organisation whose ratifications have been registered with 
the Director  General. 

2. It shall come into force twelve months after the date on which the 
ratifications of two Members have been registered with the Director  General. 

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve 
months after the date on which its ratification has been registered. 

Article 9 
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the 

expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into 
force, by an act communicated to the Director  General of the International 
Labour Office for registration. .Such denunciation shall not take effect until one 
year after the date on which it is registered. 

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, 
within the year following the expiration of the period of ten years mentioned 
in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in 
this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may 
denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under 
the terms provided for in this Article. 

Article 10 
1. The Director  General of the International Labour Office shall notify 

all Members of the International Labour Organisation of the registration of all 
ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the 
Organisation. 

2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of 
the second ratification communicated to him, the Director  General shall draw 
the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the 
Convention will come into force. 

Article 11 
The Director  General of the International Labour Office shall communicate 

to the Secretary  General of the United Nations for registration in accordance 
with Article 102 of the Charier of the United Nations full particulars of all 
ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the 
provisions of the preceding Articles. 
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Article 12 
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the 

International Labour Office shall present to the General Conference a report on 
the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on 
the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part. 

Article 13 
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention 

in whole or in part, then unless the new Convention otherwise provides— 
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall 

ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, 
notwithstanding the provisions of Article 9 above, if and when the 
new revising Convention shall have come into force ; 

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force 
this Convention shall cease to be open to ratification by the Members. 

2.·'This Convention shall in any case remain in force in its actual form and 
content for those Members which have ratified it but have not ratified the 
revising Convention. 

Article 14 
The English and French versions of the text of this Convention are equally 

authoritative. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ 144 ΑΦΟΡΩΣΑ Ε Ι Σ ΤΑ Σ Τ Ρ Ι Μ Ε Ρ Ε Ι Σ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕ1Σ 

ΠΡΟΣ Π Ρ ΟΩΘΗ Σ 1>Ν Τ Η Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 

Ή Γενική Διάσικεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας, 
Συγικληθεΐσα έν Γενεύη into τοΟ Διοικητιικου Συμβουλίου του Διεθνούς Γρα

φείου 'Εργασίας, και συνελθοΟσα είς τήν Έξηικοστήν Πρώτην Σύνολον 
αυτής τήν 2αν 'Ιουνίου, 1976, και 

"Εχουσα υπ' όψιν τάς διατάξεις των υφισταμένων εργατικών Συμβάσεων και 
Συστάσεων   και κατ' εξοχήν τήν περί Συνδικαλιστικής 'Ελευθερίας και 
Προστασίας τοΰ Συνδικαλιστικού Δικαιώματος Σύμδοΰσιν του 1948, την 
περί του Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Δαίπραγιματεύ
σ>εων Σύμβαοιν του 1949, και τήν πτερί Συνεννοήσεων (Βιομηχανικά και 
'Εθνικά Επίπεδα) Σόστασιν του 1960 — αΐτινες έπϋβειβαιοΟν τό δικαίωμα 
των εργοδοτών και των εργαζομένων να συνιστούν ελευθέρας και ανε
ξαρτήτους οργανώσεις καΐ ν' απαιτούν τήν λήψιν μέτρων προς προώθησιν 
αποτελεσματικών συνεννοήσεων επί έιθνιικοΟ έπϋπέδου μεταξύ τών δημοσίων 
άρχων και τών Ιέργοδοτιΐκών και έργατιΐκών οργανώσεων, ώς ικαΐ τάς δια
τάξεις πολυαρίθμων διεθνών εργατικών Συμβάσεων και Συστάσεων αΐτι
νες προβλέπουν συνεννοήσεις μετά τών εργοδοτικών καΐ εργατικών οργα
νώσεων επί τών ληπτέων μέτρων προς έφαρμογήν τούτων, και 

Έξετάσασα τό τέταρτον θέμα της ημερησίας διατάξεως της συνόδου, όπερ τι
τλοφορείται «Έγκαθίδρυσις τρίμερους μηχανυσμοΟ προς προώθησιν της 
εφαρμογής διεθνών εργατικών επιπέδων», καί ό^>φασΙσαίσα τήν υίοθέτη
σιν ώρισμένων προτάσεων άφορωσών ε'Ις τάς τριμερείς συνεννοήσεις προς 
προώθησιν της εφαρμογής διεθνών εργατικών επιπέδων, καί 

Άποφασίσασα δτι αί προτάσεις αύται δέον νά λάβουν τήν μορφήν διεθνούς 
Συμβάσεως, 

υιοθετεί σήμερον εικοστή ν πρώτην Ιουνίου του έτους χίλια έννεαίκοσια έβδο
μήίκσντα εξ τήν άκόλουθσν Σύμβασιν, ήτις δύναται νά άναφέρηται ώς ή π&ρι 
Τριμερών Συνεννοήσεων (Διεθνή Έργατυκά Επίπεδα) Σύμβασις, 1976 : 
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"Αρθρον 1 
Έν ιτη παοούση Συμβάσει ό 6ρος «ΆντιαιρασοοιπιειχτιΐκαΙ οργανώσεις» ση

μαίνει τάς πλέον αντίΤΐοοσωπευτικάς οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων 
αΐτυνες απολαύουν του δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας. 

"Αρθρον 2 
1. Παν Μέλος της Διεθνούς Όργοτνώσεως Εργασίας τό όπτοΐον κυροΐ την 

παρουσαν Σύμβασιιν αναλαμβάνει δπως θέση έν λειτουργία διαδϋκαίσίας δια
σφαλυζούσας άποίτελεσιματιΐκάς συνεννοήσεις έν σχέσει προς τ α θέματα τα άφο
ρώντα εις τάς δράστηριότητας της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας ατυνα 
εκτίθενται εις τό "Αρθρον 5, παράγραφος 1, κατωτέρω μεταξύ εκπροσώπων 
της κυβερνήσεως, τών εργοδοτών ικαί /των εργαζομένων. 

2. Ή φύσις και ή μορφή τών διάδιικασιών αΐτιινες πρσβλέίπονιται ύπό της 
παραγράφου 1 του παρόντος "Αρθρου δέον δπως καθορίζωνται έν έκαστη χώρα 
συμφώνως προς την έθνιΐκήν πραίκτικήν, έν συνεννοήσει μετά τών αντιπροσω
πευτικών οργανώσεων, οσάκις υφίστανται τοιαΟται οργανωθείς και δέν έχουν 
εισέτι καθυδρυθή τοιαύται διαδικασία ι. 

"Αρθρον 3 
1. Οι εκπρόσωποι τών εργοδοτών και τών εργαζομένων διά τους σκοπούς 

τών ιύπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων διαδυκασιών δέον νά εκλέ
γω νται ελευθέρως 6πό τών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, οσάκις υφίσταν
ται τοιαΟται οργανώσεις./ 

2. ΟΙ έργοδόται καΐ οι εργαζόμενοι δέον νά έκηΐροσ<^ώνται έπι ίσης βά
σεως εις οίαδήίποτε σώματα μέσω τών οποίων διεξάγονται συνεννοήσεις. 

"Αρθρον 4 
H. Ή αρμοδία αρχή θέλει αναλάβει ευθύνην διά τήν διουκητίίκήν ύποστή

ριξιν τών ύπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων διαδικασιών. 
2. Δέον νά γίνωνται α ϊ κατάλληλοι διευθειτήΐσεις μεταξύ της αρμοδίας 

αρχής και τών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, οσάκις υφίστανται τοιαΟται 
οργανώσεις, διά τήν χρηματοδότησιν οιασδήποτε αναγκαίας έκηταιδεύσεως τών 
συμμετεχόντων είς .τάς διαδικασίας αύτάς. 

"Αρθρον 5 
1. Ό σκοπός τών ύπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων διαδικα

σιών δέον δπως είναι ή διεξαγωγή συνεννοήσεων έπι— 
;(α) τών κυβερνητικών απαντήσεων είς έρωιτηιματολόγια άφορώντα είς 

θέματα της ημερησίας διατάξεως της Διεθνούς Διασκέψεως Ε ρ γ α 
σίας και τών κυβερνητικών σχολίων έπι κειμένων προτεινομένων 
προς συζήτησιν ύπό της ■Διασκέψεως"' 

(β) τών προτάσεων αΐτινες θά υποβληθούν προς τήν άρμοδίαν αρχήν 
ιή αρχάς άναφορικώς προς τήν υποβολήν Συμβάσεων καΐ Συστά
σεων δυνάμει τοΟ "Αρθρου 19 του ΚαταστοοτύκοΟ της Διεθνούς 
'Οργανώσεως Εργασίας ' 

(γ) της επανεξετάσεως εις κατάλληλα χρονικά διαστήματα Συμβάσεων 
αΐτινες δέν έπείκυρώθησαν καΐ Συστάσεων τών οποίων αϊ διατάξεις 
δέν έφηρμόσθησαν εισέτι, προς μελέιτην τών μέ/τρων ατινα δυνατόν 
νά ληφθώσι προς προώθησιν της εφαρμογής κα ι επικυρώσεως των 
ως αρμόζει ' 

(δ) θεμάτων άτινα προκύπτουν έκ τών εκθέσεων αΐτινες δέον νά Οπο
!
βάλλωνιται προς τό Διεθνές Γραφεΐον Εργασίας ' δυνάμει του "Αρ
θρου 22 του ΚαταστατικοΟ της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας* 

(ε) πτροτάσεων προς καταγγελίαν κυρωθεισών Σ υΐμΐβάσεων. 
2. ιΠρός διασφάλισιν έτταρκοϋς μελέτης τών θειμάτων άτΐίνα αναφέρονται 

είς τήν παράγραφαν 1 τοΟ παρόντος "Αρθρου, δέον νά διεξάγωνται συνεννοή
σεις ε'ίς κατάλληλα χρονικά διαστήματα οριζόμενα έκ συμφώνου, άλλα τουλά
χιστον ό&παξ του €τους. 
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Άρθρον 6 
'Οσάκις τοΰτο θεωρήται πρέπον κατόπιν συνεννοήσεως μετά τών αντιπροσω

πευτικών οργανώσεων, οσάκις υφίστανται τοιαΟται οργανώσεις, ή αρμοδία 
αρχή δέον νά έ'κδίδη έτησίαν δκθεσιν έιπί της λειτουργίας τών ύπό της πα
ρούσης Σ υμ<δόκ*εως ιπροΦλεπσμένων διαδικασιών. 

"Αρθρον 7 
Αϊ έπΟσηιμοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως δέον απως άνακοι

νοΰνται εις τον Γενιίκόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ' οδ 
και καταχωρίζονται. 

"Αρθρον 8 
1. Ή παρούσα Σύμ&ασις δεσμεύει μόνον τά Μέλη της Διεθνούς 'Οργα

νώσεως Εργασίας ών ή έπικύρωίσις Ίχει καταχωρισθή ύπό του Γενϋκου 
ΔϋευθυντοΟ. 

2. Αϋίτη τίθεται έν ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά την ύπό του Γενυκου Διευθυν
τού καταχώρισιν τών επικυρώσεων δύο Μελών. 

3. Μετά ταΰτα ή ττοορουσα Σύμβασις άρχεται Ισχύουιοχχ δι' δκαστον Μέ
λος μετά παρέλευσίιν δώδείκα μηνών άφ*'ής ή 6πό τούτου έπιικύρωσις ήθελε 
£χει ικαταχωρισθη. 

"Αρθρον 9 
1. Παν Μέλος επικύρωσαν την παρουσαν Σύμβασιν δύναται νά καταγγείλη 

ταύτην μετά πάρσδον δεικαετίας άφ' ής αυτή τό πρώτον ήρξατο Ισχύουσα, διά 
πράξεως άτνακοινουμένης είς τον Πενικόν Διευθυντήν τοΟ Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και Cm' αύτου καταχωριζομένης. Ή τοιαύτη καταγγελία δέν θέλει 
λάβει Ισχύν εΙμή μόνον μετά πάροδον έτους από της καταχωρίσεως αυτής. 

2. Πάν Μέλος δπερ έπε κύρωσε την παρουσαν Σύμβασιν. και δπερ, εντός 
τοΟ έττσμένου έτους από της λήξεως της έν τη πρόητρρμένή παραγράφω μνη
μονευομένης δεκαετίας, δέν ήθελε άάκήαει τό 'ύπό τοΟ παρόντος "Αρθρου προ
βλεπάμενον διικαίωμα καταγγελίας, δεσμεύεται διά ιμίαν νέαν δεκαετίαν καί, 
μετά ταύτην, δικαιούται νά καταγγείλη τήν παρουσαν Σύμβασιν επί τη λήξει 
έκαστης δεκαετίας ύπό τους ε'ίς τό παρόν Άρθρον προφλεΊπαμένσυς δρους. 

Άρθρον 10 
1. Ό Γενικός Διευθυντής τοΟ Διεθνούς' Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί 

είς άπαντα τά Μέλη της Διεθνούς Όργανώσεως Έογασίας τήν.καταχώρησιν 
πασών τών έπυκυρώσεων και καταγγελιών αΤτινες avoiKOuvoOVraii προς αυτόν 
ύπό τών Μελών της '"Οργανώσεως. 

2. Γνωστοποιών είς τά Μέλη της 'Οργανώσεως τήν καταχώρισιν της δευ
τέρας επικυρώσεως ήτις τω έχει άνακοινωθή, δ Γενικός Διευθυντής επισύρει 
τήν πρσσοχήιν τών Μελών της Όργανώσεως έπί της ήίμεροΐμηνίας ενάρξεως 
Ισχύος της παρούσης Συμβάσεως. 

Άρθρον 11 
Ό Γενιΐκός Διευθυντής τοΟ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας, θέλει άνακουνοΐ 

είς τόν Γενυκόν Γραμματέα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών προς καταχώρισιν συμφώ
νως προς τό Άρθρον 102 τοΟ Κσπαστοπικρυ Χάρτου τών *Ηνώμένων 'Εθνών, 
πλήρεις λε'ππσίμερείας σχετιικώς προς πάσας τάς επικυρώσεις και τάς πράξεις 
καταγγελίας τάς όΛτοίας έχει καταχωρίσει σαμφώνως π ^ ς  χ ^ ; προηγούμενα 
"Αρθρα. 

Άρθρον 12 
'Οσάκις κ ρίνη τούτο άναγκαΐον, τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς 

Γραφείου Εργασίας υποβάλλει είς τήν ΓενιΙκήν Διάσκεψυν δκθβσΐίν έΐπί της λει
τουργίας της παρούσης Συμβάσεως καί εξετάζει τήν σκοπιμότητα έγγραφης 
είς τήν ήμερησίαν διαταξιν της Διασκέψεως θέματος δλιΐκής ή μερικής ανα
θεωρήσεως ταύτης. 
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"Αρθρον 13 
1. Έν ή" περιπτώσει ή Διάσκεψις άποδεχθη νεωτέραν τινά Σύμδασιν έπα

γαμένην έν δλω ή έν 'μέρει άναθεώρησια/ της παρούσης και έ<}>' 6σον ή νέα 
Σύμδασις 6έν 6ρίζ|ει άλλως :■. 

(α) ή ύπό τίνος Μέλους έπϋκύρωσις της νεωτέρας άναθεωρούσης Συιμ
'δάσεως έπάγείται αύτοδυκαίως, παρά τάς διατάξεις του ώς άνω 
"Αρθρου 9, αμεοαν κοπαγγελίαν της παρούσης Συμβάσεως, έάν και 
άφ* ής ή νεωτέρα αναθεωρούσα Συμδασις ήθελε τεθη έν ίσχύϊ. 

(β) άφ' ής ημερομηνίας ή επαγόμενη την άναθεώρησιν νεωτέρα Σύμ
<5ασις τεθή έν Ίσχύϊ, ή παρούσα Σύμβασις παύει ούσα δεκτική επι
κυρώσεως ύπό των Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύμδασις θέλει παραμείνει έν πάση περιπτώσει έν ίσχύϊ 
ύπό τήιν πραγιμοπυκήν μορφήν και πε.ριεχόμεινον αύτη ς διά κά Μέλη εκείνα 
άτινα έχουν έπιικυρώσει αυτήν άλλα δεν ήθελαν επικυρώσει τήν αναθεωρούσαν 
Σ ύμδασιν. 

"Αρθρον 14 
Τό Γαλλυκόν και Άγγλυκόν κείμενον της παρούσης Συμβάσεως είναι έξ 

ίσου αυθεντικά,, 


