
Ν. 3249/55: Περί κυρώσεως της υπ'αριθ.81 Διεθνούς Συµβάσεως περί 
επιθεωρήσεως εργασίας εις την Βιοµηχανίαν και το Εµπόριον 

Άρθρον πρώτον : 

Κυρούται η υπ'αριθ.81 Διεθνής Σύµβασις “περί επιθεωρήσεως εργασίας εις την 
Βιοµηχανίαν και το Εµπόριον”, ψηφισθείσαν εν Γενεύη τω 1947 υπό της Διεθνούς 
Συνδιασκέψεως Εργασίας κατά την 30ήν Σύνοδον αυτής, έχουσα ούτω, εν Ελληνική 
µεταφράσει και Γαλλικώ πρωτοτύπω: 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ αριθ.81 : Περί Επιθεωρήσεως Εργασίας εις την Βιοµηχανίαν και το Εµπόριον 

Η Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας. 

Συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του Διοικητικού Συµβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
και συνελθούσα αυτόθι την 19ην Ιουν. 1947 εις τριακοστήν Σύνοδον αυτής. 

Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την επιθεώρησιν 
εργασία εις την βιοµηχανίαν και το εµπόριον, ζήτηµα περιλαµβανόµενον εις το τέταρτον 
θέµα της ηµερησίας διατάξεως της Συνόδου. 

Αφού απεφάσισεν ότι αι προτάσεις αύται δέον να λάβουν τον τύπον Διεθνούς Συµβάσεως. 

Αποδέχεται σήµερον ενδεκάτην Ιουλίου χίλια εννεακόσια τεσσαράκοντα επτά την ως 
έπεται Σύµβασιν ήτις αποκαλείται “Σύµβασις περί επιθεωρήσεως της εργασίας 1947”. 

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Άρθρον 1 : 

Έκαστον Μέλος της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας δια το οποίον ισχύει η παρούσα 
Σύµβασις, δέον όπως κέκτηται σύστηµα επιθεωρήσεως εργασίας εις τα βιοµηχανικά 
καταστήµατα. 

Άρθρον 2 : 

1.Το σύστηµα επιθεωρήσεως εργασίας εις τα βιοµηχανικά καταστήµατα δια τα οποία οι 
επιθεωρηταί εργασίας είναι επιφορτισµένοι να εξασφαλίζουν την εφαρµογήν των νοµίµων 
διατάξεων περί όρων εργασίας και προστασίας των εργαζοµένων εν τη ενασκήσει του 
επαγγέλµατος. 

2.Η εθνική νοµοθεσία δύναται να εξαιρή της εφαρµογής της παρούσης Συµβάσεως τας 
µεταλλευτικάς επιχειρήσεις, τας επιχειρήσεις των µεταφορών ή τµήµατα των τοιούτων 
επιχειρήσεων. 

Άρθρον 3 : 

1.Το σύστηµα επιθεωρήσεως εργασίας επιφορτίζεται: 

α) Να εξασφαλίζη την εφαρµογήν των νοµίµων διατάξεων περί των όρων εργασίας και 
προστασίας των εργαζοµένων εν τη ενασκήσει του επαγγέλµατος αυτών οίαι είναι αι 
διατάξεις περί διαρκείας της εργασίας, ηµεροµισθίων, ασφαλείας, υγιεινής και ευηµερίας, 



απασχολήσεως των παιδίων και των νεαρών προσώπων ως και περί άλλων θεµάτων 
συναφών, εν ω µέτρω οι επιθεωρηταί εργασίας είναι επιφορτισµένοι µε την εξασφάλισιν 
της εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων. 

β) Να παρέχη πληροφορίας και τεχνικάς συµβουλάς προς τους εργοδότας και τους 
εργαζοµένους ως προς τα πλέον αποτελεσµατικά µέσα προς τήρησιν των νοµίµων 
διατάξεων. 

γ) Να επισύρη την προσοχήν της αρµοδίας αρχής επί των ελλείψεων ή των καταχρήσεων 
αίτινες δεν καλύπτονται ειδικώτερον υπό των κειµένων νοµίµων διατάξεων. 

2.Εν η περιπτώσει εις τους επιθεωρητάς εργασίας ανατίθενται και άλλα καθήκοντα δέον 
όπως µη παρακωλύεται ως εκ τούτου η απρόσκοπτος άσκησις των βασικών αυτών 
καθηκόντων ούτε να ζηµιούται οπωσδήποτε η εξουσία ήη επιβαλλοµένη αµεροληψία εις 
τας σχέσεις µεταξύ των επιθεωρητών αφ'ενός και των εργοδοτών αφ'ετέρου. 

Άρθρον 4 : 

1.Εφ'όσον τούτο συµβιβάζεται προς την διοικητικήν πρακτικήν του Μέλους η επιθεώρησις 
εργασίας τίθεται υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον µιας κεντρικής αρχής. 

2.Προκειµένου περί οµοσπονδιακού Κράτους, δια του όρου “κεντρική αρχή” νοείται η 
οµοσπονδιακή αρχή ή η κεντρική τοιαύτη µιας µονάδος εκ των αποτελουσών την 
οµοσπονδίαν. 

Άρθρον 5 : 

Η αρµοδία αρχή δέον όπως λαµβάνη τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς ενίσχυσιν: 

α) Της πραγµατικής συµπράξεως µεταξύ των υπηρεσιών επιθεωρήσεως αφ'ενός και 
άλλων κρατικών υπηρεσιών και δηµοσίων και ιδιωτικών ιδρυµάτων, δι'ων ασκούνται 
ανάλογοι εργασίαι αφ'ετέρου. 

β) Της συνεργασίας µεταξύ των υπαλλήλων της επιθεωρήσεως εργασίας αφ'ενός και των 
εργοδοτών και εργαζοµένων ή των οργανώσεων αυτών αφ'ετέρου. 

Άρθρον 6 : 

Το προσωπικόν της επιθεωρήσεως εργασίας από δηµοσίους υπαλλήλους αι περί ων 
καταστατικαί διατάξεις και αι συνθήκαι της υπηρεσίας να εξασφαλίζουν την µονιµότητα της 
απασχολήσεως αυτών και την ανεξαρτησίαν των από πάσης κυβερνητικής µεταβολής και 
πάσης ατόπου εξωτερικής επιρροής. 

Άρθρον 7 : 

1.Υπό την επιφύλαξιν των συνθηκών βάσει των οποίων διέπονται υπό της εθνικής 
νοµοθεσίας, τα της προσλήψεως των οργάνων των δηµοσίων υπηρεσιών οι επιθεωρηταί 
εργασίας προσλαµβάνονται αποκλειστικώς επί τη βάσει των ικανοτήτων του υποψηφίου 
ως προς την εκπλήρωσιν των εις αυτόν ανατιθεµένων καθηκόντων. 

2.Η αρµοδία αρχή καθορίζει τα µέσα επαληθεύσεως των εν λόγω ικανοτήτων. 



3.Οι επιθεωρηταί εργασίας δέον να λαµβάνουν την ενδεικνυοµένην δια την άσκησιν των 
καθηκόντων αυτών, κατάρτισιν. 

Άρθρον 8 : 

Τόσον οι άνδρες όσον και αι γυναίκες διορίζονται µέλη του προσωπικού της υπηρεσίας 
επιθεωρήσεως. Αν παρίσταται ανάγκη, ειδικά καθήκοντα δύνανται να ανατεθούν εις τους 
επιθεωρητάς ή τας επιθεωρητρίας, αντιστοίχως. 

Άρθρον 9 : 

Έκαστον Μέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα δια την εξασφάλισιν εις την λειτουργίαν της 
επιθεωρήσεως της συνεργασίας εµπειρογνωµόνων και τεχνικών δεόντως ειδικευµένων, 
συµπεριλαµβανοµένων και ειδικευµένων ιατρών, µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και 
χηµικών βάσει των µεθόδων αίτινες θεωρούνται ως αι µάλλον ενδεικνυόµεναι ως προς τας 
εθνικάς συνθήκας, ίνα ούτω εξασφαλισθή η εφαρµογή των νοµίµων διατάξεων περί 
υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων, κατά την άσκησιν του επαγγέλµατος αυτών 
αφ'ενός και ερευνώνται τα αποτελέσµατα των χρησιµοποιουµένων µεθόδων και υλικών ως 
και των µεθόδων εργασίας, δια την υγιεινήν και ασφάλειαν των εργαζοµένων αφ'ετέρου. 

Άρθρον 10 : 

Ο αριθµός των επιθεωρητών εργασίας δέον να είναι επαρκής δια την ασφαλή και 
αποτελεσµατικήν λειτουργίαν της υπηρεσίας επιθεωρήσεως, και καθορίζεται, 
λαµβανοµένων υπ'όψει: 

α) Της σηµασίας και της θέσεως των εις τον έλεγχον της επιθεωρήσεως υπαγοµένων 
καταστηµάτων. 

α'') Του αριθµού και των διαφόρων κατηγοριών εργαζοµένων οίτινες απασχολούνται υπό 
των εν λόγω επιχειρήσεων. 

α''') Του αριθµού και του περιπλόκου των µονίµων διατάξεων ων δέον να εξασφαλισθή η 
εφαρµογή. 

β) Των υλικών µέσων εκτελέσεως των τιθεµένων εις την διάθεσιν των επιθεωρητών. 

γ) Των πρακτικών συνθηκών υπό τας οποίας δέον να λαµβάνουν χώραν αι επισκέψεις 
των επιθεωρητών δια να είναι αποτελεσµατική. 

Άρθρον 11 : 

1.Η αρµοδία αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προς παροχήν εις τους επιθεωρητάς 
εργασίας: 

α) Τοπικών γραφείων, καταλλήλων προς εξυπηρέτησιν των αναγκών της υπηρεσίας και 
προσιτών εις οιονδήποτε ενδιαφερόµενον. 

β) Των αναγκαίων διευκολύνσεων µεταφοράς προς άσκησιν των καθηκόντων αυτών 
οσάκις δεν υπάρχουν ευκολίαι δια καταλλήλους δηµοσίας µεταφοράς. 



2.Η αρµοδία αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα δια την καταβολήν εις τους επιθεωτητάς 
εργασίας των οδοιπορικών και πάσης άλλης συµπληρωµατικής δαπάνης αναγκαίας δια 
την ενάσκησιν των καθηκόντων των. 

Άρθρον 12 : 

1.Οι επιθεωτηταί εργασίας εφοδιασµένοι δι'εγγράφων αποδεικτικών της ιδιότητος αυτών 
εξουσιοδοτούνται: 

α) Να εισέρχωνται ελευθέρως, άνευ προηγουµένης προειδοποιήσεως και ανά πάσαν 
ώραν της ηµέρας και της νυκτός εις παν κατάστηµα υπαγόµενον εις τον έλεγχον της 
επιθεωρήσεως. 

β) Να εισέρχωνται κατά την διάρκειαν της ηµέρας εις πάντα χώρον, εις τον οποίον έχουν 
εύλογον αιτίαν να νοµίζουν ότι υπόκειται εις τον έλεγχον της επιθεωρήσεως. 

γ) Να προβαίνουν εις πάσαν εξέτασιν, έλεγχον ή έρευναν ην ήθελον κρίνει αναγκαίαν δια 
να βεβαιωθούν ότι τηρούνται πράγµατι αι νόµιµοι διατάξεις και ιδία όπως γ') Υποβάλουν 
ερωτήσεις είτε κατ'ιδίαν είτε παρουσία µαρτύρων εις τον εργοδότην ή το προσωπικόν της 
επιχειρήσεως επί παντός θέµατος σχετικού προς την εφαρµογήν των νοµίµων διατάξεων. 
γ'') Ζητούν ανακοίνωσιν των βιβλίων, µητρώων και εγγράφων ων η τήρησις είναι 
υποχρεωτική δυνάµει της σχετικής προς τους όρους εργασίας νοµοθεσίας, ίνα 
εξακριβούται αν είναι συντεταγµένα συµφώνως προς τας νοµίµους διατάξεις ως και 
λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατα εκ τούτων. γ''') Απαιτούν την τοιχοκόλλησιν των 
ειδοποιήσεων των οποίων η έκθεσις προβλέπεται υπό των νοµίµων διατάξεων. 
γ'''')Λαµβάνουν και µεταφέρουν προς ανάληψιν δείγµατα των χρησιµοποιουµένων ή 
κατεργαζοµένων υλικών και ουσιών, υπό τον όρον ότι ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος 
τούτου έχουν, ειδοποιηθή ότι ελήφθησαν και παρελήφθησαν προς τον σκοπόν τούτον 
υλικά ή ουσίαι. 

2.Επί τη ευκαιρία επισκέψεις επιθεωρήσεως, ο επιθεωρητής δέον να ειδοποιή περί της 
παρουσίας του τον εργοδότην ή τον αντιπρόσωπον αυτού, εκτός αν κρίνη ότι µία τοιαύτη 
προειδοποίησις κινδυνεύει να ζηµιώση την αποτελεσµατικότητα του ελέγχου. 

Άρθρον 13 : 

1.Οι επιθεωρηταί εργασίας εξουσιοδοτούνται όπως προκαλούν µέτρα προς απάληψιν των 
διαπιστουµένων ελλείψεων εις εγκαταστάσεις, διαρρυθµίσεις ή µεθόδους εργασίας ας 
έχουν εύλογον λόγον να θεωρούν απειλήν κατά της υγείας ή της ασφαλείας των 
εργαζοµένων. 

2.Ίνα ώσιν ικανοί όπως προκαλούν τα µέτρα ταύτα, οι επιθεωρηταί έχουν το δικαίωµα 
όπως, υπό επιφύλαξιν πάσης προσφυγής εις δικαστικήν ή διοικητικήν αρχήν ην δύναται 
να προβλέπη η εθνική νοµοθεσία, δίδουν εντολάς ή προκαλούν τοιαύτας: 

α) Όπως εντός ωρισµένης προθεσµίας επάγωνται εις τας εγκαταστάσεις τας 
τροποποιήσεις αίτινες είναι αναγκαία προς εξασφάλισιν της αυστηράς εφαρµογής των 
νοµίµων διατάξεων περί της υγείας και της ασφαλείας των εργαζοµένων. 

β) Όπως λαµβάνωνται µέτρα αµέσως εκτελεστά εις περιπτώσεις επικειµένου κινδύνου δια 
την υγείαν και την ασφάλειαν των εργαζοµένων. 



3.Αν η εν παρ.2 οριζοµένη διαδικασία δεν συµβιβάζεται µε την διοικητικήν και δικαστικήν 
πρακτικήν του Μέλους, οι επιθεωρηταί δικαιούνται όπως απευθύνωνται εις την αρµοδίαν 
αρχήν προς έκδοσιν διαταγών ή προς λήψιν µέτρων αµέσως εκτελεστών. 

Άρθρον 14 : 

Η επιθεώρησις εργασίας δέον να ειδοποιήται περί των ατυχηµάτων εργασίας και των 
περιπτώσεων επαγγελµατικών ασθενειών, υφ'ας περιπτώσεις και καθ'ον τρόπον 
προβλέπει η εθνική νοµοθεσία. 

Άρθρον 15 : 

Υπό επιφύλαξιν των, από της εθνικής νοµοθεσίας προβλεποµένων εξαιρέσεων, οι 
επιθεωρηταί εργασίας: 

α) Δεν δικαιούνται να έχουν οιονδήποτε συµφέρον, άµεσον ή έµµεσον, εις τας τελούσας 
υπό τον έλεγχον αυτών επιχειρήσεις. 

β) Υποχρεούνται όπως, επί απειλή ποινικών κυρώσεων ή καταλλήλων πειθαρχικών 
µέτρων, µη αποκαλύπτουν ποσώς, ακόµη και µετά την αποχώρησιν των εκ της υπηρεσίας 
των, τα µυστικά, µεθόδους κατασκευής ή εµπορίου ή τας µεθόδους εκµεταλλεύσεως ων 
δυνατόν να έλαβον γνώσιν εν τη ενασκήσει των καθηκόντων αυτών. 

γ) Δέον όπως θεωρούν απολύτως εµπιστευικήν την πηγήν εξ ης έλαβον γνώσιν 
οιοσδήποτε παραπόνου σχετικού προς τας ελλείψεις ας παρουσιάζει η εγκατάστασις ή την 
παράβασιν των νοµίµων διατάξεων, προσέτι δε να απέχουν του να αποκαλύπτουν εις τον 
εργοδότην ή τον αντιπρόσωπον αυτού ότι η επίσκεψις της επιθεωρήεως εγένετο εις 
παραπόνου. 

Άρθρον 16 : 

Τα καταστήµατα δέον όπως επιθεωρώνται όσον συχνότερον και επιµελέστερων είναι 
αναγκαίον προς εξασφάλισιν της αποτελεσµατικής εφαρµογής των εν λόγω νοµίµων 
διατάξεων. 

Άρθρον 17 : 

1.Πρόσωπα παραβαίνοντα ή αµελούντα την τήρησιν των νοµίµων διατάξεων η εκτέλεσις 
των οποίων έχει ανατεθή εις τους επιθεωρητάς εργασίας, υπόκεινται εις αµέσους νοµίµους 
διώξεις άνευ προηγουµένης ειδοποιήσεως. Εν τούτοις, η εθνική νοµοθεσία δύναται 
προβλέπη εξαιρέσεις δι'ας περιπτώσεις δέον να προηγήται ειδοποίησις ίνα θεραπεύηται η 
κατάστασις ή να λαµβάνωνται προληπτικά µέτρα. 

2.Επαφίεται εις την ελευθέραν κρίσιν των Επιθεωρητών εργασίας όπως προβαίνουν εις 
ειδοποιήσεις ή εις συµβουλάς αντί να προβαίνουν ή συνιστούν διώξεις. 

Άρθρον 18 : 

Κατάλληλοι κυρώσεις εις περίπτωσιν παραβάσεως των νοµίµων διατάξεων ων η 
εφαρµογή υπόκειται εις τον έλεγχον των επιθεωρητών εργασίας και παρεµβολής 
εµποδίων εις τους επιθεωρητάς εργασίας εν τη ενασκήσει των καθηκόντων των, δέον να 
προβλέπωνται υπό της εθνικής νοµοθεσίας και να εφαρµόζωνται αποτελεσµατικώς. 



Άρθρον 19 : 

Οι επιθεωρηταί εργασίας ή τα τοπικά γραφεία επιθεωρήσεως, αναλόγως της 
περιπτώσεως, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις την κεντρικήν αρχήν επιθεωρήσεως 
περιοδικάς εκθέσεις γενικού χαρακτήρος επί των αποτελεσµάτων των ενεργειών των. 

Αι εκθέσεις αύται συντάσσονται κατά τον, υπό της κεντρικής αρχής οριζόµενον τρόπον, και 
πραγµατεύονται θέµατα υποδεικνυόµενα από καιρού εις καιρόν υπό της κεντρικής αρχής. 

Υποβάλλονται τουλάχιστον όσον συχνότερον υποδειχθή υπό της κεντρικής αρχής και εν 
πάση περιπτώσει τουλάχιστον άπαξ του έτους. 

Άρθρον 20 : 

1.Η κεντρική αρχή επιθεωρήσεως δηµοσιεύει ετησίαν έκθεσιν, γενικού χαρακτήρος, επί 
των εργασιών των υπηρεσιών επιθεωρήσεως των τελούντων υπό τον έλεγχον αυτής. 

2.Αι εκθέσεις αύται δηµοσιεύονται εντός λογικής προθεσµίας ήτις εν ουδεµιά περιπτώσει 
υπερβαίνει τους δώδεκα µήνας, από του τέλους του έτους εις το οποίον η έκθεσις 
αναφέρεται. 

3.Αντίγραφα των ετησίων εκθέσεων ανακοινούνται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του 
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας εντός λογικής προθεσµίας από της δηµοσιεύσεώς των ήτις 
οπωσδήποτε δεν θα υπερβαίνη τους τρεις µήνας. 

Άρθρον 21 : 

Η υπό της κεντρικής αρχής επιθεωρήσεως δηµοσιευοµένη ετησία έκθεσις αναφέρεται εις 
τα κάτωθι θέµατα: 

α) Τους νόµους και κανονισµούς της αρµοδιότητος της επιθεωρήσεως εργασίας. 

β) Το προσωπικόν της επιθεωρήσεως εργασίας. 

γ) Τας στατιστικάς των καταστηµάτων των υποκειµένων εις τον έλεγχον της 
επιθεωρήσεως και τον αριθµόν των, εις τας επιχειρήσεις ταύτας, απασχολουµένων 
εργαζοµένων. 

δ) Τα στατιστικάς των επισκέψεων επιθεωρήσεις. 

ε) Τας στατιστικάς των διαπραχθεισών παραβάσεων και των επιβληθεισών κυρώσεων. 

στ) Τας στατιστικάς των ατυχηµάτων εργασίας. 

ζ) Τας στατιστικάς των επαγγελµατικών ασθενειών, ως και επί παντός άλλου σηµείου 
αναφεροµένου εις τα ως άνω θέµατα, εφ'όσον τα θέµατα και τα σηµεία ταύτα υπόκεινται 
εις τον έλεγχον της κεντρικής ταύτης αρχής. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΕΜΠΟΡΙΩ 

Άρθρον 22 : 



Έκαστον Μέλος της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, δια το οποίον ισχύει το µέλος 
τούτο της παρούσης Συµβάσεως δέον να έχη σύστηµα επιθεωρήσεως εργασίας των 
εµπορικών καταστηµάτων. 

Άρθρον 23 : 

Το σύστηµα επιθεωρήσεως εργασίας των εµπορικών καταστηµάτων εφαρµόζεται εις τα 
καταστήµατα εις τα οποία οι επιθεωρηταί εργασίας επιφορτίζονται να εξασφαλίζουν την 
εφαρµογήν των νοµίµων διατάξεων ως προς τας συνθήκας εργασίας και την προστασίαν 
των εργαζοµένων εν τη ενασκήσει του επαγγέλµατος αυτών. 

Άρθρον 24 : 

Το σύστηµα επιθεωρήσεως εργασίας των εµπορικών καταστηµάτων δέον όπως µη 
αφίσταται των διατάξεων των άρθρ.3-21 της παρούσης Συµβάσεως, καθ'ο µέτρον ταύτα 
δύνανται να έχουν εφαρµογήν. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ 

Άρθρον 25 : 

1.Παν Μέλος της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας επικυρούν την παρούσαν 
Σύµβασιν δύναται δια δηλώσεώς του προσηρτηµένης εις την επικύρωσιν ταύτην, να εξαιρή 
το µέρος ΙΙ εκ της αποδοχής της Συµβάσεως. 

2.Παν µέλος δια το οποίον έχει προβή εις τοιαύτην δήλωσιν δύναται οποτεδήποτε να την 
ακυροί δια µεταγενεστέρας τοιαύτης. 

3.Παν Μέλος, δια το οποίον ισχύει δήλωσις γενοµένη συµφώνως προς την παρ.1 του 
παρόντος άρθρου εκθέτει κατ'έτος εις την επί της εφαρµογής της παρούσης Συµβάσεως 
ετησίαν έκθεσιν αυτού, την κατάστασιν της νοµοθεσίας του και την εφαρµογήν της ως 
προς τας διατάξεις του Μέρους ΙΙ της παρούσης Συµβάσεως, καθορίζον εν τίνι µέτρω 
εφήρµοσε ή προτίθεται να εφαρµόση τας εν λόγω διατάξεις. 

Άρθρον 26 : 

Εις ην περίπτωσιν δεν φαίνεται βέβαιον ότι µία επιχείρησις ή τµήµα ή υπηρεσία 
επιχειρήσεως υπόκεινται εις τας διατάξεις της παρούσης Συµβάσεως, εις την αρµοδίαν 
αρχήν απόκειται να διευθετήση το ζήτηµα. 

Άρθρον 27 : 

Εις την παρούσαν Σύµβασιν ο όρος “νόµιµοι διατάξεις” περιλαµβάνει πλην της νοµοθεσίας 
και τας αποφάσεις διαιτησίας, τας συλλογικάς συµβάσεις τας εχούσας ισχύν νόµου, µε την 
εξασφάλισιν της εφαρµογής των οποίων έχουν επιφορτισθή οι επιθεωρηταί εργασίας. 

Άρθρον 28 : 

Λεπτοµερείς πληροφορίαι αφορώσαι πάσαν την εθνικήν νοµοθεσίαν εκδοθείσαν προς 
εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης Συµβάσεως, περιλαµβάνονται εις τας ετησίας 
εκθέσεις τας υποβλητέας συµφώνως προς το άρθρ.22 του Καταστατικού Χάρτου της 
Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας. 



Άρθρον 29 : 

1.Οσάκις το έδαφος Μέλους περιλαµβάνει ευρείας περιοχάς όπου λόγω της αραιότητος 
του πληθυσµού ή του βαθµού της εξελίξεώς των, η αρµοδία αρχή φρονεί ότι είναι 
αδύνατος η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης Συµβάσεως, δύναται να εξαιρή τας εν 
λόγω περιοχάς της εφαρµογής της συµβάσεως είτε γενικώς είτε αποδεχοµένη ας 
εξαιρέσεις κρίνει προσφόρους ως προς ορισµένα καταστήµατα ή ωρισµένας εργασίας. 

2.Παν Μέλος δέον, εις την ταύτην ετησίαν αυτού έκθεσιν περί εφαρµογής της παρούσης 
Συµβάσεως, την υποβλητέαν δυνάµει του άρθρ.22 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς 
Οργανώσεως της Εργασίας, αναφέρη πάσαν περιοχήν δια την οποία προτίθεται να 
προσφύγη εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκθέτον τους λόγους δια τους οποίους 
προτίθεται να προσφύγη εις τας διατάξεις ταύτας. 

Κατ'ακολουθίαν ουδέν Μέλος δύναται να προσφύγη εις τας διατάξεις του παρόντος 
άρθρου ειµή µόνον ως προς τας περιοχάς τας οποίας έχει ούτως υποδείξει. 

3.Παν Μέλος προσφεύγον εις τας διατάξεις του άρθρου δέον, εις τας µεταγενεστέρας 
ετησίας εκθέσεις του, να αναφέρη τας περιοχάς δι'ας παραιτείται του δικαιώµατος της 
προσφυγής εις τας ειρηµένας διατάξεις. 

Άρθρον 30 : 

1.Όσον αφορά τα εδάφη τα µνηµονευθέντα εις το άρθρ.35 του Καταστατικού Χάρτου της 
Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ως ούτος ετροποποιήθη δια της Πράξεως 
τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας του 
έτους 1946 και εξαιρουµένων των εδαφών περί ων αι παρ.4 και 5 του ούτω 
τροποποιηθέντος άρθρου, παν Μέλος της Οργανώσεως επικυρούν την παρούσαν 
Σύµβασιν δέον όπως εντός της βραχυτέρας δυνατής προθεσµίας από της επικυρώσεώς 
του ανακοινοί προς τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δήλωσιν 
γνωρίζουσαν: 

α) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της Συµβάσεως 
εφαρµοσθούν άνευ τροποποιήσεων. 

β) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της Συµβάσεως 
εφαρµοσθούν µετά τροποποιήσεων και εις τι συνίσταται αι εν λόγω τροποποιήσεις. 

γ) Τα εδάφη εις τα οποία η Σύµβασις είναι ανεφάρµοστος και εν τοιαύτη περιπτώσει τους 
λόγους αίτινες την καθιστούν ανεφάρµοστον. 

δ) Τα εδάφη δια τα οποία επιφυλάσσεται να αποφασίση. 

2.Αι εις τα εδαφ.α' και β' της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου µνηµονευόµεναι 
υποχρεώσεις θεωρούνται ως αποτελούσαι αναπόσπαστον µέρος της επικυρώσεως και 
εφαρµόζονται οµοίως. 

3.Παν Μέλος δύναται δια νεωτέρας δηλώσεως να παραιτήται εν όλω ή εν µέρει των εν τη 
προγενεστέρα δηλώσει του διατυπωθεισών επιφυλάξεων δυνάµει των εδαφ.β', γ' και δ' της 
παρ.1 του παρόντος άρθρου. 



4.Παν Μέλος καθ'α χρονικά διαστήµατα επιτρέπεται η καταγγελία της παρούσης 
Συµβάσεως, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ.34, ανακοινοί προς τον Γενικόν 
Διευθυντήν νεωτέραν δήλωσιν τροποποιούσαν οπωσδήποτε τους όρους πάσης 
προγενεστέρας δηλώσεως και γνωρίζουσαν την κρατούσαν κατάστασιν εις καθωρισµένα 
εδάφη. 

Άρθρον 31 : 

1.Οσάκις τα θέµατα περί ων πραγµατεύεται η παρούσα σύµβασις ανήκουν εις την καθαυτό 
δικαιοδοσίαν των αρχών µη µητροπολιτικού εδάφους, το υπεύθυνον δια τας διεθνείς 
σχέσεις του εδάφους τούτου, Μέλος, δύναται ν'ανακοινοί υπό συµφώνου µετά της 
Κυβερνήσεως του ειρηµένου εδάφους, εις τον Γεν. 

Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και εν ονόµατι του εδάφους, δήλωσιν 
αποδοχής των εκ της συµβάσεως υποχρεώσεων. 

2.Δήλωσις αποδοχής των εκ της παρούσης συµβάσεως υποχρεώσεων δύναται 
ν'ανακοινούται εις τον Γεν. Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας: 

α) Υπό 2 ή περισσοτέρων Μελών της οργανώσεως δι'έδαφος τελούν υπό την 
συνηνωµένων αυτών εξουσίαν. 

β) Υπό πάσης Διεθνούς αρχής υπευθύνου δια την διοίκησιν εδάφους, δυνάµει των 
διατάξεων του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών ή πάσης άλλης εν ισχύει 
διατάξεως αφορώσης το έδαφος τούτο. 

3.Αι προς τον Γεν. Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινούµεναι δηλώσεις 
συµφώνως προς τας διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, 
δέον όπως αναγράφουν αν αι διατάξεις της συµβάσεως θέλουν εφαρµοσθή µετά ή άνευ 
τροποποιήσεως. Οσάκις η δήλωσις αναφέρει ότι αι διατάξεις της συµβάσεως 
εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξιν τροποποιήσεων, δέον να προσδιορίζη εις τι συνίστανται 
αι εν λόγω τροποποιήσεις. 

4.Το ενδιαφερόµενον Μέλος ή τα Μέλη ή η ενδιαφεροµένη διεθνής αρχή, δύνανται δια 
µεταγενεστέρας δηλώσεως να παραιτηθούν εν όλω ή εν µέρει του δικαιώµατος 
προσφυγής εις τροπολογίαν µνηµονευθείσαν εις προγενεστέραν αυτών δήλωσιν. 

5.Το ενδιαφερόµενον Μέλος ή Μέλη ή η ενδιαφεροµένη διεθνής αρχή, δύνανται όπως, 
κατά τα χρονικά διαστήµατα καθ'επιτρέπεται η καταγγελία της συµβάσεως συµφώνως 
προς τας διατάξεις του άρθρ.34, ανακοινώνουν εις τον Γεν. 

Διευθυντήν την νεωτέραν δήλωσιν τροποποιητικήν των όρων πάσης προγενεστέρας 
αυτών δηλώσεως και γνωρίζουν την κατάστασιν ως προς την εφαρµογήν της συµβάσεως 
ταύτης. 

ΜΕΡΟΣ IV : ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρον 32 : 

Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης Συµβάσεως δέον όπως ανακοινούνται εις τον 
γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ'ου και καταχωρίζονται. 



Άρθρον 33 : 

1.Η παρούσα Σύµβασις δεσµεύει µόνον τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας 
ων η επικύρωσις έχει καταχωρισθεί υπό του Γενικού Διευθυντού. 

2.Τίθεται εν ισχύι δώδεκα µήνας µετά την υπό του Γενικού Διευθυντού καταχώρισιν των 
επικυρώσεων 2 Μελών. 

3.Κατ'ακολουθίαν η Σύµβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι'έκαστον Μέλος δώδεκα µήνας 
αφ'ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτής. 

Άρθρον 34 : 

1.Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν δύναται να καταγγείλη ταύτην µετά 
πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινουµένης εις 
τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ'αυτού καταχωριζοµένης. 

Η καταγγελία έχει αποτελέσµατα µετά πάροδον έτους από της καταχωρίσεως αυτής. 

2.Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν το οποίον, εντός έτους, από της λήξεως 
της εν τη προηγουµένη παραγράφω µνηµονευοµένης δεκαετίας δεν κάµει χρήσιν του, υπό 
του παρόντος άρθρου προβλεποµένου δικαιώµατος καταγγελίας, δεσµεύεται δια µίαν νέαν 
δεκαετίαν και συνεπώς δικαιούται να καταγγέλη την παρούσαν Σύµβασιν επί τη λήξει 
εκάστης δεκαετίας υπό τους εις το παρόν άρθρον προβλεποµένους όρους. 

Άρθρον 35 : 

1.Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντα τα µέλη 
της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας την καταχώρισιν πασών των επικυρώσεων των 
καταγγελιών αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν υπό των Μελών της Οργανώσεως. 

2.Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρισιν της δευτέρας επικυρώσεως 
ήτις τω έχει ανακοινωθή, ο Γενικός Διευθυντής επισύρει την προσοχήν των Μελών της 
Οργανώσεως επί της ηµεροµηνίας της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συµβάσεως. 

Άρθρον 36 : 

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ανακοινοί προς καταχώρισιν εις 
τον Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, συµφώνως προς το άρθρ.102 του 
καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών πλήρεις πληροφορίας σχετικάς προς όλας 
τας επικυρώσεις και όλας τας πράξεις καταγγελίας τας οποίας έχει καταχωρίσει 
συµφώνως προς τα προηγούµενα άρθρα. 

Άρθρον 37 : 

Επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συµβάσεως, 
το Διοικητικόν Συµβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον όπως υποβάλλη εις την 
Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν επί της εφαρµογής της παρούσης Συµβάσεως και 
αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις αναγραφής εις την ηµερησίαν διάταξιν της 
Συνδιασκέψεως, θέµατος ολικής ή µερικής αναθεωρήσεως ταύτης. 

Άρθρον 38 : 



1.Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νεωτέραν Σύµβασιν επαγοµένην εν όλω ή εν 
µέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εφ'όσον η νέα Σύµβασις δεν ορίζει άλλως: 

α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας Συµβάσεως της επαγοµένης αναθεώρησιν 
επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ως άνω άρθρου 43, άµεσον καταγγελίαν της 
παρούσης Συµβάσεως, υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η επαγοµένη την 
αναθεώρησιν νέα Σύµβασις. 

β) Αφ'ης η επαγοµένη την αναθεώρησιν νέα Σύµβασις τεθή εν ισχύι η παρούσα Σύµβασις 
παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως υπό των µελών. 

2.Η παρούσα Σύµβασις παραµένει εν τούτοις εν ισχύι υπό τον τύπον και το περιεχόµενον 
αυτής δια τα Μέλη άτινα επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρούσαν 
ταύτην νέαν Σύµβασιν. 

Άρθρον 39 : 

Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον της παρούσης Συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. 

Άρθρον δεύτερον : 

Πάσα διάταξις της κειµένης νοµοθεσίας παρέχουσα τυχόν µείζονα πλεονεκτήµατα εις τα 
δια της υπό του παρόντος νόµου κυρουµένης συµβάσεως προστατευόµενα πρόσωπα 
τηρείται εν ισχύι συµφώνως προς το άρθρ.19 παρ.8 του Καταστατικού Χάρτου της 
Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας κυρωθέντος δια του 

Ν.Δ.399/47. 

Άρθρον τρίτον : 

Δια Β.Δ/τος, αι διατάξεις της κυρουµένης δια του παρόντος νόµου συµβάσεως 
κωδικοποιηθήσονται εις τους οικείους νόµους. 

Ωσαύτως δια Β.Δ/τος κανονισθήσονται αι λεπτοµέρειαι της εφαρµογής των διατάξεων 
αυτής. 

Άρθρον τέταρτον : 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της Διεθνούς ισχύος αυτής. 

 

(Η αληθής έννοια του άρθρου τετάρτου είναι ότι η ισχύς του Νόµου άρχεται την 16 Ιουν. 
1956 ήτοι εν έτος µετά την ηµεροµηνίαν, καθ'ην κατετέθη εις το Διεθνές Γραφείον 
Εργασίας το κυρωτικόν της Συµβάσεως έγγραφον, συµφώνως προς τας οικείας διατάξεις 
της εν λόγω Συµβάσεως (άρθρον µόνον Ν.Δ.3596/56). 


