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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' "Αρ. 1643 της 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως περί τής Διοικήσεως της 'Εργασίας (Κυρωτι
κός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 64 τοϋ 1980 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣ UN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΙΚΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 1978 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά ιάναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως περί Συνοπτικός 

της Διοικήσεως της Εργασίας (ΙΚυρωτικός) Νόμος του 1980. τίτλος. 
2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 

φόρος έννοια— 
«ίΣύμβασις» σημαίνει τήν Σύ.μβασιν περί της Διοικήσεως της 

Εργασίας, 1978, της οποίας τό κείμενον έν τω Άγγλικω πρωτο
τυπώ εκτίθεται εις τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος καΐ έν μεταφράσει 
είς τήν Έλληνικήν εις τό Αεύτερον Μέρος του Πίνακος : Πίναξ. 

Πρώτον 
Μέρος. 
Δεύτερον 
Μέρος. 

/Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων 
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του* Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 
3. Διά του παρόντος Νόμου κυρουται ή Σύμβασις. Κύρωσις 

Συμβάσεως. 

(1221) 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2)1 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CONVENTION 150 CONCERNING LABOUR ADMINISTRATION: 

ROLE, FUNCTIONS AND ORGANISATION 
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 Sixtyfourth Session on 7 June 1978, and 
Recalling the terms of existing international labour Conventions and Recommen

dations, including in particular the Labour Inspection Convention, 1947, the Labour 
Inspection (Agriculture) Convention, 1969, and the Employment Service Convention, 
1948, which call for the exercise of particular labour administration activities, and 

Considering it desirable to adopt instruments establishing guidelines regarding the 
overall system of labour administration, and 

Recalling the terms of the Employment Policy Convention, 1964, and of the 
Human Resources Development Convention, 1975, recalling also the goal of the 
creation of full and adequately remunerated employment and affirming the need 
for programmes of labour administration to work towards this goal and to give 
effect to the objectives of the said Conventions, and 

Recognising the necessity of fully respecting, the autonomy ef employers' and 
workers' organisations, recalling in this connection the terms of existing international 
labour Conventions and Recommendations guaranteeing rights of association, orga
nisation and collective bargaining — and particularly the Freedom of Association 
and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, and the Right to Orga
nise and Collective Bargaining Convention, 1949 — which forbid any interference 
by public authorities which would restrict these rights or impede the lawful exercise 
thereof, and considering that employers' and workers' organisations have essential 
roles in attaining the objectives of economic, social and cultural progress, and 

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to labour 
administration: role, functions and organisation, which is. the fourth item on the 
agenda of the session, and 

Having determined that these proposals shall take the form of an international 
Convention, ■ . .  ' · ; 
adopts this twentysixth day of June of the year one thousand nine .hundred and 
seventyeight the following Convention, which may be cited as the Labour Admi
nistration: Convention, 1978: ' , . 

Article 1 
For the purpose of this Convention— 

(a) the term "labour administration" means public administration activities in 
the field of national labour policy; 

(b) the term "system of labour administration" covers all public administration 
bodies responsible for and/or engaged in labour administration — whether 
they are ministerial departments or public agencies, including parastatal 
and regional or local agencies or any other form of decentralised admini
stration — and any institutional framework for the coordination of the 
activities of such bodies and for consultation with and participation by 
employers and workers and their organisations. 

Article 2 
A Member which ratifies this Convention may, in accordance with national laws 

or regulations, or national practice, delegate or entrust certain activities of labour 
administration to nongovernmental organisations, particularly employers' and 
workers' organisations, or —where appropriate — to employers' and workers' 
representatives. 
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Article 3 
A Member which ratifies this Convention may regard particular activities in the 

field of its national labour policy as being matters which, in accordance with natio
nal laws or regulations or national practice, are regulated by having recourse to 
direct negotiations between employers' and workers' organisations. 

Article 4 
Each Member which ratifies this Convention shall, in a manner appropriate to 

national conditions, ensure the organisation and effective operation in its territory 
of a system of labour administration, the functions and responsibilities of which are 
properly coordinated. 

Article 5 
1. Each Member which ratifies this Convention shall make arrangements appro

priate to national conditions to secure, within the system of labour administration, 
consultation, cooperation and negotiation between the public authorities and the 
most representative organisations of employers and workers, or — where appro
priate — employers' and workers' representatives. 

2. To the extent compatible with national laws and regulations, and national 
practice, such arrangements shall be made at the national, regional and local levels 
as well as at the level of the different sectors of economic activity. 

Article 6 
1. The competent bodies within the system of labour administration shall, as 

appropriate, be responsible for or contribute to preparation, administration, co
ordination, checking and review of national labour policy,, and be the instrument 
within the ambit of public administration for the preparation and implementation 
of laws and regulations giving effect thereto. 

2. In particular, these bodies, taking into account relevant international labour 
standards, shall— 

(a) participate in the preparation, administration, coordination, checking and 
review of national employment policy, in accordance with national laws 
and regulations, and national practice; 

(b) study and keep under review the situation of employed, unemployed and 
underemployed persons, taking into account national laws and regulations 
and national practice concerning conditions of work and working life and 
terms of employment, draw attention to defects and abuses in such 
conditions and terms and submit proposals on means to overcome them; 

(c) make their services available to employers and workers, and their respective 
organisations, as may be appropriate under national laws or regulations, 
or national practice, with a view to the promotion — at national, regional 
and local levels as well as at the level of the different sectors of economic 
— activity — of effective consultation and cooperation between public 
authorities and bodies and employers' and workers' organisations, as well 
as between such organisations; 

(d) make technical advice available to employers and workers and their 
respective organisations on their request. 

Article 7 
When national conditions so require, with a view to meeting the needs of the 

largest possible number of workers, and in so far as such activities are not already 
covered, each Member which ratifies this Convention shall promote the extension, 
by gradual stages if necessary, of the functions of the system of labour administra
tion to include activities, to be carried out in cooperation with other competent 
bodies, relating to the conditions of work and working life of appropriate categories 
of workers who are not, in law, employed persons, such as— 
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(a) tenants who do not engage outside help, sharecroppers and similar cate
gories of agricultural workers; 

(b) selfemployed workers who do not engage outside help, occupied in the 
informal sector as understood in national practice; 

(c) members of cooperatives and workermanaged undertakings; 
(d) persons working under systems established by communal customs or 

traditions. 
Article 8 

To the extent compatible with national laws and regulations and national practice, 
the competent bodies within the system of labour administration shall contribute 
to the preparation of national policy concerning international labour affairs, parti
cipate in the representation of the State with respect to such affairs and contribute 
to the preparation of measures to be taken at the national level with respect thereto. 

Article 9 
With a view to the proper coordination of the functions and responsibilities of 

the system of labour administration, in a manner determined by national laws or 
regulations, or national practice, a ministry of labour or another comparable body 
shall have the means to ascertain whether any parastatal agencies which may be 
responsible for particular labour administration activities, and any regional or local 
agencies to which particular labour administration activities may have been dele
gated, are operating in accordance with national laws and regulations and are 
adhering to the objectives assigned to them. 

Article 10 
1. The staff of the labour administration system shall be composed of persons 

who are suitably qualified for the activities to which they are assigned, who have 
access to training necessary for such activities and who are independent of improper 
external influences. 

2. Such staff shall have the status, the material means and the financial resources 
necessary for the effective performance of their duties. 

Article 11 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director

General of the International Labour Office for registration. 

Article 12 
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the Interna

tional Labour Organisation whose ratifications have been registered with the 
DirectorGeneral. 

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifica
tions of two Members have been registered with the DirectorGeneral. 

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

Article 13 
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 DirectorGeneral 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 pre
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ceding 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 14 
1. The DirectorGeneral of the International Labour Office shall notify all 

Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifi
cations and denunciations communicated to him by the Members of the Organi
sation. 

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

Article 15 
The DirectorGeneral of the International Labour Office shall communicate to 

the SecretaryGeneral of the United Nations for registration in accordance with 
Article 102 of the Charter 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. 

Article 16 
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the Inter

national 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 17 
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, notwithstand
ing the provisions of Article 13 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 18 
The English and French versions of the text of this Convention are equally 

authoritative. 

ΔΕΥΠΡΕΡΟιΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥ'ΜΒΑΣΙΣ 150 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΙΚΗΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ· 

ΡΟΛΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ! ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ; 

Ή Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας, συγκλη
θεΐσα έν Γενεύη ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνελθουσα αυτόθι την 7η,ν 'Ιουνίου,, 1978, ε'ις τήν έξηικοστήν 
τετάρτης σύνοδον αύτης,, 

Άφοΰ υπενθύμισε τους δ,ρους των υφισταμένων διεθνών Συμβάσεων και 
Συστάσεων εργασίας, Ιδίως της Συμβάσεως ττερι Έττιθ'εω,ρήσεως 'Εργασίας,. 
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1947, της Συμβάσεως περί Επιθεωρήσεως Εργασίας (Γεωργία), 1969^ και 
της Συμβάσεως περί της Υπηρεσίας Απασχολήσεως,, 1948, αί όποΐαι απαι
τούν την άσκησιν ώρισμένων Ιδιαιτέρων δραστηριοτήτων σχετικών ■ προς την 
διοίκησιν εργασίας,, 

ΆφοΟ Μ.κρινεν δτι είναι εύκταΐον όπως ψηφισθούν κείμενα διατυπουντα δδηΗ 
γίας σχετικά προς το σύστημα διοικήσεως εργασίας εν τω συνόλω του, 

Ά,φοΟ υπενθύμισε τους όρους της Συμβάσεως περί Πολιτικής της Απασχο
λήσεως,, 1964 και της Συμβάσεως περί Αξιοποιήσεως των Ανθρωπίνων Πόρων 
1975, άφοΟ ύπενθύμισεν επίσης τόν στόχον της δημιουργίας πλήρους και επαρ
κώς αμειβομένης απασχολήσεως και πεπεισμένηι περί της ανάγκης της απο
δοχής μιας πολιτικής διοικήσεως της εργασίας,, της οποίας ή φύσις θά έπι
τρέπη τήν έπιδίωξιν του στόχου τούτου και θά δώση ίσχύν είς τους σκοπούς 
τών προαναφερθεισών Συμβάσεων,, 

ΆφοΟ ανεγνώρισε τήν ανάγκην τοΟ πλήρους σεβασμού της αυτονομίας τών 
εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων και άφοΟ ύπενθύμισεν έν προκει
μένω τους ορούς τών υφισταμένων διεθνών Συμβάσεων και Συστάσεων Ε ρ 
γασίας,; αί όποΐαι διασφαλίζουν το δικαίωμα συνδικαλιστικής ελευθερίας 
καθώς και τα δικαιώματα της οργανώσεως και της συλλογικής διαπραγμα
τεύσεως — ιδίως δέ τήν Σύμβασιν περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και 
Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαιώματος,, 1948,, και τήν Σύμβασιν περί 
τοΟ Δικαιώματος 'Οργανώσεως και Συλλογικής Διαπραγματεύσεως,, 1949 — 
αί όποΐαι απαγορεύουν πασαν πραξιν επεμβάσεως έκ μέρους τών δημοσίων 
αρχών ή όποια δύναται νά περιορίση τά δικαιώματα αυτά ή νά παρεμποδίση 
τήν νόμιμον άσκησιν αυτών' άφοΟ Μλαβεν επίσης ύπ* όψιν .το γεγονός ότι αί 
έργοδοτικαί και αί έργατικαί οργανώσεις διαδραματίζουν βασικον ρόλόν είς 
τήν έπιδίωξιν τών σκοπών της οικονομικής,, κοινωνικής και πολιτιστικής 
προόδου,, 

Ά,φοΟ απεφάσισε τήν άποδοχήν ώρισμένων προτάσεων σχετικών προςτήν 
διοίκησιν της "εργασίας: ρόλος,, αρμοδιότητες και ό'ργάνωσις,' τέταρτον θέμα 
της ημερησίας διατάξεως τής συνόδου,, και 

Άφου άπεφάσισεν όπως αί προτάσεις; αδται λάβουν τόν τύπον διεθνούς 
Συμβάσεως,, 
αποδέχεται σήμερον 26ην 'Ιουνίου,, 1978; τήν άκόλουθον Σύμβάσιν,; ή όποια 
θά άποκαλήται Σύμβασις περί τής Διοικήσεως τής Εργασίας, 1978 : 

"Αρθρον Ι 
Έ ν τη έννοια τής παρούσης Συμβάσεως— 

(·α)( ό όρος «διοίκησις τής εργασίας» σημαίνει τάς δραστηριότητας της 
δημοσίας διοικήσεως εις τόν τομέα τής εθνικής πολιτικής τής εργα
σίας" 

(β) ό όρος «σύστημα διοικήσεως της εργασίας» περιλαμβάνει πάντα τά 
όργανα τής δημοσίας διοικήσεως τά όποια είναι υπεύθυνα ή επιφορ
τισμένα με τήν διοίκησιν τής εργασίας — είτε πρόκειται περί υπουρ
γικών τμημάτων είτε πρόκειται περί δημοσίων υπηρεσιών,, περιλαμ
βανομένων και τών παρακρατικών και τών περιφερειακών ή τοπικών 
διοικήσεων ή πάσης ετέρας αποκεντρωμένης μορφής διοικήσεως — 
καθώς, και πασαν έτέραν σχετικήν ιθεσμικήν διάρθρωσιν άποσκοπου^ 
σαν είς τόν συντονισμόν τών δραστηριοτήτων τών οργάνων τούτων 
και τήν διασφάλισιν τής συνεννοήσεως και της συμμετοχής των; εργο
δοτών,, τών εργαζομένων και τών οργανώσεων των. 

ΆρθΙρον 2 
Παν Μέλος έπικυροΟν τήν παρουσαν Σύμβασιν έχει τήν δυνατότητα νά έκ

χωρή ή νά άναθέτη,, συμφώνως προς τήν εθνική ν αύτοΟ νομοθεσίαν ή.πρακτι
κήν, ώρισμένάς δραστηριότητας διοικήσεως τής εργασίας εις μη κυβερνη|
τικάς οργανώσεις,, κυρίως δέ είς έργοδοτικάς ή έργατικάς οργανώσεις ή — 
οσάκις σ.κόπιμον — είς εκπροσώπους τών εργοδοτών και τών εργαζομένων. 
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"Αρθρον 3 

Παν Μέλος έπικυρουν την παρουσαν Σύμβασιν δύναται να θεώρηση ώρι-
σμένας δραστηριότητας, αϊ όποΐαι εμπίπτουν εις την έθνικήν αυτού πολιτικήν 
έπι της εργασίας δτι αποτελούν μέρος των θεμάτων τα όποια,, συμφώνως 
προς τήν 'εθνικήν αύτοΟ νοιμοθεσίαν ή πρακτικήν, ρυθμίζονται δια προσφυγής 
εις άμεσους διαπραγματεύσεις μεταξύ τών εργοδοτικών και εργατικών οργα
νώσεων. 

"Αρθρον 4 
Πδν Μέλος έπικυρουν την παρουσαν Σύμβασιν δέον, κατά τρόπον σύμφω

νον προς τάς <έθνικάς συνθή.κας,, να έξασφαλίζη τήν όργάνωσιν και άποτελε
σματικήν λειτουργίαν έν τω έδάφει του ενός συστήματος διοικήσεως της 
εργασίας, του όποίοϋ τα καθήκοντα και αϊ εύθϋναι νά εΐναι προσηκόντως 
συντονισμέναι. 

"Αρθρον 5 

1. Παν Μέλος έπικυρουν τήν παρουσαν Σύμβασιν δέον δπως θεσπίζη,, συμ
φώνως προς τάς έθνικάς συνθήκας, διατάξεις ώστε νά διασφαλίζη,, έν τω 
πλαισίω του συστήματος της διοικήσεως της εργασίας, διαβουλεύσεις,, συνερ
γασίαν και διαπραγματεύσεις μεταξύ τών δηιμόσίων άρχων και τών πλέον 
αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων ή — ένθα σκό
πιμον — τών αντιπροσώπων τών εργοδοτών και τών εργαζομένων. 

2. Καθ
1
' δ μέτρον τούτο είναι σύμφωνον προς τήν έθνικήν νομοθεσίαν και 

πρακτικήν,, αϊ διατάξεις αδται δέον νά θεσπίζωνται. έπί εθνικού,, περιφερεια
κοΟ και τοπικού επιπέδου καθώς και έπί επιπέδου διαφόρων τομέων οικονο
μικής δραστηριότητος., ; 

"Αρθρον 6 
1. Τά αρμόδια όργανα έν τω πλαισίω του συστήματος διοικήσεως της ερ

γασίας δέον,, αναλόγως της περιπτώσεως, νά φέρουν τήν εύθύνην της εκπο
νήσεως, εφαρμογής,, συντονισμού, έλεγχου και αξιολογήσεως της εθνικής 
πολιτικής της εργασίας, ή νά συμβάλλουν είς εκάστης τών φάσεων τούτων 
και νά αποτελούν,, έν τω πλαισίω της δημοσίας διοικήσεως, τά όργανα εκπο
νήσεως και εφαρμογής της νομοθεσίας ή όποια συγκεκριμενοποιεί τήν έν λόγω 
πολιτικήν. 

2. Τά όργανα ταύτα δέον ιδία,, λαμβανομένων ύπ' δψιν τών οικείων διεθνών 
κανόνων δπωςί— 

(ά)ί συμμετέχουν είς τήν πρόπαρασκευήν,, τήν εφαρμογή ν,, τον συντονι
σμόν,, τον ελεγχον και τήν άξιολόγησιν της εθνικής πολιτικής απα
σχολήσεως συ,μφώνως προς τήν έθνικήν νομοθεσίαν και πρακτικήν' 

(β): μελετούν και παρακολουθούν στενώς τήν κατάστασιν τών προσώπων 
τά όποια έχουν άπασχόλησιν,,' ως επίσης και τών άνεργων ή τών 
υποαπασχολουμένων προσώπων, λαμβανομένης υπ

1 δψιν της εθνικής 
νομοθεσίας και πρακτικής έν σχέσει προς τάς συνθήκας εργασίας, 
τόν έπαγγελματικόν βίον και τους δρους απασχολήσεως,, εφιστούν 
τήν προσοχήν έπί τών διαπιστουμένων είς τόν τομέα τούτον ελλεί
ψεων και καταχρήσεων και υποβάλλουν προτάσεις περί τών μέσων 
θεραπείας., 

(γ); παρέχουν τάς υπηρεσίας των προς τους έργοδότας και τους εργα
ζομένους καθώς καΐ προς τάς αντιστοίχους οργανώσεις τούτων,, ύπό 
προϋποθέσεις επιτρεπόμενος ύπό τής εθνικής νομοθεσίας και πρακτι
κής,, προς τόν σκοπόν προωθήσεως — έπί έθνι.κου\ περιφερειακού! και 
τοπικού επιπέδου καθώς και επί επιπέδου διαφόρων το,μέων οικονομι
κής δραστηριότητος — αποτελεσματικής συνεννοήσεως και συνεργα
σίας μεταξύ τών δηιμόσίων αρχών και οργανισμών και τών οργανώ
σεων εργοδοτών και εργαζομένων καθώς κα ι μεταξύ τών οργανώ
σεων τούτων

1 



Ν. 64/80 1228 

(6) απαντούν έπι τεχνικής φύσεως ερωτημάτων των έ,ργοδοτών και εργα
ζομένων καθώς και των αντιστοίχων οργανώσεων των.. 

"Αρθρον 7 
Όσάκις αϊ έθνικαί συνθή,και απαιτούν τούτο διά τήν ίκανοποίηισιν των 

αναγκών τοΟ μεγαλυτέρου δυνατοΟ αριθίμοΰ εργαζομένων καΐ καθ1' δ μέτρον 
δέν έχουν εισέτι ,καλυφθή τοιαυται δραστηριότητες, παν Μέλος έπικυρουν τήν 
παρουσοη/ Σύ,μβασιν δέον δπως ένθαρρύνη την έπέκτασιν,, ενδεχομένως προ
οδευτικώς, τών αρμοδιοτήτων του συστήματος διοικήσεως της εργασίας ώστε 
να περιληιφθουν εις τούτο και δραστηριότητες αϊ όποΐαι θα άσκώνται έν 
συνεργασία ιμετά τών λοιπών αρμοδίων οργανισμών και θά αφορούν εις τάς 
συνθήκας της εργασίας καΐ τοΟ έπαγγελματικοΟ βίου κατηγοριών εργαζο
μένων, οι όποιου κατά τον νό.μον,, δέν θεωρούνται ιμισθωτοί, ιδία δέ— 

(α)ϊ άγρομισθωταί οί όποιοι δεν απασχολούν Ιργατικόν δυνα,μικόν,, οί 
έπίμορτοι άγρολήπται \καΙ αί ανάλογοι κατηγορίαι γεωργικών 
εργατών 

(β); εργαζόμενοι δι' ίδιον λογαριασμόν οί όποιοι δεν απασχολούν έργα
τικόν δυναμικόν καί ασχολούνται; εις τόν >μή διάρθίρωμένον τομέα 
της οικονομίας ώς ούτος νοείται ύπό της εθνικής πρακτικής' 

(γ); ιμέληΐ τών συνεταιρισμών καί τών αυτοδιοικουμένων επιχειρήσεων' 
(δ)| πρόσωπα τά όποια εργάζονται ύπό σύστημα παγιωμένου ύπό του 

εθίμου ή τών παραδόσεων., 

"Αρθρον 8 
:Καθ' δ μέτρον επιτρέπουν τούτο ή εθνική νομοθεσία και πρακτική, τά αρμόδια 

εντός του πλαισίου του1 συστήματος της διοικήσεως εργασίας όργανα δέον δπως 
συμμετέχουν εις τήν προπαρασκευήν της εθνικής πολιτικής είς τόν τομέα τών 
βιεθνών εργατικών θεμάτων και είς τήν έ'κπροσώπησιν τοΟ Κράτους είς τόν 
έν λόγω τομέα καθώς και εις τήν έκπόνησιν τών ιμέτρων τά όποια θά Μδει 
νά ληφθούν προς τόν σκοπόν τούτον έπί εθνικού επιπέδου. 

"Αρθ|ρον 91 
Προκειμένου νά διασφαλισθή κατάλληλος συντονισμός αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών του συστήματος διοικήσεως της εργασίας, κατά τόν καθορι
ζόμενον ύπό τής εθνικής νομοθεσίας ή πρακτικής τρόπον, τό Ύπουργεΐον Ε ρ 
γασίας ή έτερον παρεμφερές όργανον δέον δπως διαθέτη τά μέσα εξακριβώ
σεως περί του κατά πόσον όί παρακρατικοί οργανισμοί οί επιφορτισμένοι ·μέ 
ώρισμένας δραστηριότητας είς τόν τομέα τής διοικήσεως τής εργασίας καΐ τά 
περιφερειακά ή τοπικά όργανα εις τά όποια θά εΐχοτν άνατεθή τοιαυται αρμο
διότητες ενεργούν συ,μφώνως προς τήν έθνικήν νομοθεσίοα/ καΐ έκπληρουν τους 
αντικειμενικούς σκοπούς οί όποιοι τους έχουν άνατεθή., 

"Αρθρον 10 
1. Τό προσωπικόν του συστήματος τής διοικήσεως της εργασίας δέον δπως 

άποτελήται από πρόσωπα καταλλήλως ειδικευμένα διά τήν άσκησιν τών 
καθηκόντων τά όποια τους έχουν άνατεθή,. δικαιούμενα δπως τύχουν της 
αναγκαίας εκπαιδεύσεως διά τήν άσκησιν τών καθηκόντων τούτων καί ανεξάρ
τητα πάσης ανεπίτρεπτου εξωτερικής επιρροής. 

2. Τό προσωπικόν τούτο θά άπολαύη τής αναγκαίας νομικής καταστάσεως 
καί τών αναγκαίων υλικών και οικονομικών μέσων διά τήν αποτελεσματική ν. 
άσκησιν τών καθηκόντων του. 

"Αρθίρον 1.1 
Αί επίσημοι επικυρώσεις τής παρούσης Συμβάσεως θά άνακοινουνται είς 

τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας προς κοτταχώρισιν. 
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"Αρθρον 12 
1. Ή παρούσα Σύμδασις δεσμεύει μόνον τα Μέλη της Διεθνούς 'Οργανώ

σεως 'Εργασίας τών οποίων ή έπικύρωσις Εχει καταχωρισθή ύπό του Γενικού 
Διευθυντού. 

2. Αϋτηι τίθεται έν ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά τήν ύπό τοΟ Γενικού Διευ
θυντού καταχώρισιν τών επικυρώσεων δύο Μελών. 

3. 'Ακολούθως,, ή Σύμβασις αϋτηι άρχεται Ισχύουσα δι' εκαστον Μέλος 
δώδεκα μήνας από της καταχωρίσεως της επικυρώσεως του. 

"Αρθρον 13 
1. Παν Μέλος επικύρωσαν τήν παρούσαν Σύμβασιν δύναται να καταγγείλη 

ταύτη,ν μετά παροδον δεκαετίας από της ενάρξεως ισχύος αυτής τό πρώτον, 
δια πράξεως άνακοινουμένης εις τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γρα
φείου 'Εργασίας καΐ ύπ' αύτου καταχω,ριζομένη:ς. Ή καταγγελία θά ίσχύση 
Εν Ετος από της καταχωρίσεως της. 

2. Παν Μέλος δπερ Εχει έπικυ|ρ,ώσει τήν παροΟσοα' Σύμ&ασιν καί δπερ εντός 
ενός Ετους άπό της λήξεως της έν τη προηγουμένη παραγράφω .μνημονευ
ομένης δεκαετίας,, δέν Εχει κάμει χρήσιν της ύπό τοΰ: παρόντος "Αρθρου 
προβλεπομένης δυνατότητος καταγγελίας δεσμεύεται διά ιμίαν νέαν δεκαετίαν 
καί ακολούθως δύναται νά καταγγείλη ταύτηιν κατά τήν λήξιν έκαστης δε
καετίας ύπό τους έν τω παρόντι "Αρθ|ρω προβλεπόμενους δρους. 

"Αρθρον 14 
1. Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας γνωστοποιεί 

εις άπαντα τά Μέληί της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας τήν καταχώρισιν 
άπασών τών επικυρώσεων καί καταγγελιών αϊ όποΐαι του άνακοινοΟνται ύπό 
τών Μελών της 'Οργανώσεως. 

2. Γνωστοποιών εις τά Μέληι της 'Οργανώσεως τήν καταχώρισιν της δευ
τέρας επικυρώσεως ή όποια του Εχει άνακοινωθη,, ό Γενικός Διευθυντής θά 
έφιστα τήν προσοχήν τών Μελών της 'Οργανώσεως έπί της ημερομηνίας άφ' 
ής ή παρούσα Σύμβασις άρχεται ισχύουσα. 

"Αρθρον 15 
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας άνακοινοΐ εις τόν 

Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων 'Εθνών προς καταχώρισιν,, συμφώνως 
προς τό "Αρθρον 102 τοΟ Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών,, πλήρηι 
στοιχεία σχετικά προς πάσας τάς επικυρώσεις καί πράξεις καταγγελίας τάς 
όποιας Εχει καταχωρίσει συμφώνως προς τά προηγούμενα "Αρθρα. 

"Αρθρον 16 
Τό Διοικηιτικόν Συμδούλιον του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας δέον νά 

ύποιβάλλη, οσάκις, κρίνη τούτο άναγκαΐον, είς τήν Γενικήν Συνδιάσκεψιν 
Εκθέσιν έπί της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως καί θά έξετάζη έάν 
συντρέχη, περίπτωσις έγγραφης είς τήν ήμερηρίαν διαταξιν της Συνδιασκέ
ψεως θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής. 

"Αρθρον 17 
1. Είς ην περίπτωσιν ή Συνδιάσκεψις ήθελεν άποδεχθή; νέαν Σύμβασιν 

άναθεωρουσοα/ έν δλω ή έν ,μέρει τήν παρουσαν Σύμβασιν καί έφ·' δσον ή 
νέα Σύμβασις δέν ορίζει άλλως— 

(α), ή ύπό τίνος Μέλους έπικύρωσις τής νέας αναθεωρητικής Συμβά
σεως συνεπάγεται αυτοδικαίως, παρά τάς διατάξεις του "Αρθρου 13 
ανωτέρω, άμεσον καταγγελίαν της παρούσης Συμβάσεως έάν καί 
δταν ή νέα αναθεωρητική Σύμβασις τεθη έν ίσχύι* 
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(·β)ι άφΡ ής ή έπαγομένηι τήν άναθεώρηριν νεωτέρα Σύμδασις τεθη . έν 
ίσχύϊ, ή παρούσα σύμβασις παύει οδσα δεκτική επικυρώσεως ύπό 
των Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύ;μβασις παραμένει έν πάση περιπτώσει έν ίσχύϊ ύπό τήν 
πραγματικήν μορφήν και τό περιεχόιμενον αύιτης &ιά τά Μέληι τα όποια έπε-
κύρωσαν μέν ταύτην, δέν έπεκύρωσαν 8μως τήν αναθεωρητική ν Σύ,μβασιν. 

"Αρθρον 18 

Τό γαλλικόν καΐ άγγλικόν κείμενον της πα)ρούσης Συμβάσεως είναι έξ ίσου 
αυθεντικά. 


