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∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 

"Για την αποκατάσταση των εργατικών ατυχηµάτων στη γεωργία" 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη 
Γενεύη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε 
εκεί στις 25 Οκτωβρίου 1921, στην τρίτη σύνοδό της, 
Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις σχετικά µε την προστασία των 
γεωργικών εργατών από τα ατυχήµατα, ζήτηµα που αποτελεί το τέταρτο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης της συνόδου και, 
Αφού αποφάσισε οι προτάσεις αυτές να διατυπωθούν µε τη µορφή ∆ιεθνούς Σύµβα- 
σης, 
Αποδέχεται την ακόλουθη σύµβαση που θα αποκαλείται Σύµβαση για την αποκατά- 
σταση των εργατικών ατυχηµάτων (γεωργία) 1921, µε σκοπό να επικυρωθεί αυτή από 
τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστα- 
τικού της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Άρθρο 1. 

Κάθε Μέλος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που επικυρώνει αυτή τη Σύµβαση 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να επεκτείνει σε όλους τους γεωργικούς εργάτες το 
ευεργέτηµα των νόµων και των κανονισµών που έχουν ως αντικείµενο την αποζηµίω-
ση των θυµάτων ατυχηµάτων που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας ή µε 
αφορµή την εργασία. 

Άρθροΐ 
Οι επίσηµες επικυρώσεις αυτής της Σύµβασης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που 
καθιερώνονται από το Καταστατικό της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, θα ανακοινώ-
νονται στο Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση. 

Άρθρο 3. 

1. Η Σύµβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει µόλις καταχωριστούν από το Γενικό ∆ιευθυ- 
ντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας οι επικυρώσεις δύο Μελών της ∆ιεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας. 

2. Η Σύµβαση αυτή θα δεσµεύει εκείνα µόνο τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργα- 
σίας που η επικύρωσή τους θα έχει καταχωριστεί στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας. 

3. Στη συνέχεια, η Σύµβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει για κάθε Μέλος από την ηµερο- 
µηνία καταχώρισης της επικύρωσής της στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας. 

Άρθρο 4. 

Μόλις καταχωριστούν στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας οι επικυρώσεις δύο Μελών της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργα-
σίας θα γνωστοποιεί το γεγονός αυτό σε όλα τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας. Θα τους γνωστοποιεί επίσης την καταχώριση των επικυρώσεων που θα του 
έχουν κοινοποιηθεί µεταγενέστερα από όλα τα άλλα Μέλη της Οργάνωσης. 
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Άρθρο 5. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, κάθε Μέλος που επικυρώνει αυτή τη 
σύµβαση αναλαµβάνει την υποχρέωση να εφαρµόσει τις διατάξεις του άρθρου 1 το 
αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1924, και να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να εφαρµο-
σθούν αποτελεσµατικά αυτές οι διατάξεις. 

Άρθρο 6. 

Κάθε Μέλος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που επικυρώνει αυτή τη Σύµβαση 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να την εφαρµόσει στις αποικίες, κτήσεις του και στα 
εδάφη που αυτό προστατεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστα-
τικού της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Άρθρο 7. 

Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση θα µπορεί να την καταγγείλει µετά 
τη λήξη περιόδου δέκα ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής έναρξης ισχύος της µε 
πράξη που θα κοινοποιείται στο Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας 
και θα καταχωρίζεται απ' αυτόν. Η καταγγελία θα ισχύσει ένα χρόνο από την καταχώ-
ρισή της. 

Άρθρο 8. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, κάθε φορά που θα το κρί-
νει αναγκαίο, θα υποβάλλει στη Γενική Συνδιάσκεψη έκθεση πάνω στην εφαρµογή 
αυτής της Σύµβασης και θα εξετάζει αν πρέπει να εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη 
της Συνδιάσκεψης θέµα ολικής ή µερικής αναθεώρησής της. 

Άρθρο 9. Το γαλλικό και αγγλικό κείµενο 

αυτής της Σύµβασης είναι εξ ίσου αυθεντικά. 
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