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∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14* 

"Περί εφαρµογής της εβδοµαδιαίας αναπαύσεως εν τοις βιοµηχανικοίς 
καταστήµασι" 

Η Γενική Συνδιάσκεψις της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, 
Συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνελθούσα εν τη τρίτη αυτής συνόδω την 25 Οκτωβρίου 1921. 
Αφού απεφάσισεν την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την εβδοµαδι- 
αίαν ανάπαυσιν εν τη βιοµηχανία, ζήτηµα περιλαµβανόµενον εν τω εβδόµω θέµατι της 
ηµερησίας διατάξεως της συνόδου, και 
Αφού απεφάσισεν ότι αι προτάσεις αύται δέον να λάβουν τον τύπον ∆ιεθνούς Συµβά- 
σεως, 
Αποδέχεται την ως έπεται Σύµβασιν προς επικύρωσιν υπό των Μελών της ∆ιεθνούς 
Οργανώσεως της Εργασίας, συµφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου 
της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, ήτις αποκαλείται Σύµβασις περί εβδοµαδιαί- 
ας αναπαύσεως (εν τη βιοµηχανία), 1921. 

Άρθρον 1. 

1. Προς εφαρµογήν της παρούσης Συµβάσεως, θεωρούνται ως "βιοµηχανικά καταστή- 
µατα": 

α) Τα µεταλλεία, λατοµεία και εξορυκτικαί βιοµηχανίαι πάσης φύσεως 
β) Αι βιοµηχανίαι εν αις κατασκευάζονται, καθαρίζονται, επισκευάζονται, µεταρυθµίζο-
νται, διακοσµούνται, αποπερατούνται, ετοιµάζονται προς πώλησιν διάφορα πρόιό-
ντα ή αι ύλαι υφίστανται µεταρύθµισιν, συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής 
πλοίων, αι εργασίαι αποσυνθέσεως υλικών, ως και η παραγωγή, η µεταµόρφωσις, 
και η µεταβίβασις της κινητηρίου δυνάµεως εν γένει και του ηλεκτρισµού. 

γ) Η κατασκευή, η επανίδρυσις, η συντήρησις, η επισκευή, η µεταρρύθµισις, η κατεδά-
φισις παντός είδους κτιρίων και οικοδοµών, σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, λιµέ-
νων, αποθηκών, προβλήτων, διωρύγων, εγκαταστάσεων δι' εσωτερικήν ναυσιπλοί-
αν, οδών, σηράγγων, γεφυρών, υδραγωγείων, υπονόµων συλλογής, υπονόµων 
συνήθων, φρεάτων, τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, εργοστασίων φωταερίου, διανοµής ύδατος, και λοιπών οικοδοµι-
κών έργων, ως και προπαρασκευαστικών και θεµελιωτικών έργων προηγουµένων 
των ανωτέρω εργασιών. 

δ) Η µεταφορά προσώπων και εµπορευµάτων διά ξηράς, σιδηροδροµικώς ή δια θαλάσ-
σης, συµπεριλαµβανοµένης της τοποθετήσεως εµπορευµάτων εις αποθήκας, προ-
κυµαίας, εις ανυψωτικάς µηχανάς και διαµετακοµιστικάς αποθήκας, πλην της δια 
των χειρών µεταφοράς. 

2. Η ανωτέρω απαρίθµησις εγένετο υπό επιφύλαξιν των ειδικών διατάξεων εθνικής 

* Η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 14 κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2990/29 (ΦΕΚ 
163/Α/11 -5-29) και παρατίθεται µε τη γλωσσική µορφή που έχει στον κυρωτικό νόµο. 
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τάξεως, των προβλεποµένων εν τη Συµβάσει της Ουάσιγκτων προς κανονισµόν της 
οκταώρου ηµερησίως και τεσσαρακονταοκταώρου εβδοµαδιαίως εν τοις βιοµηχανι-
κοίς καταστήµασιν, όπως αι εξαιρέσεις αύται εφαρµοσθούν εν τη παρούση Συµβά-
σει. 

3. Εκτός της ανωτέρω απαριθµήσεως, εάν αναγνωρισθή αναγκαίον, έκαστον Μέλος 
δύναται να ορίση την οροθετικήν γραµµήν µεταξύ της βιοµηχανίας αφ' ενός και του 
εµπορίου και της γεωργίας αφ' ετέρου. 

Άρθρον 2. 

1. Άπαν το προσωπικόν το απασχολούµενον εις βιοµηχανικά καταστήµατα, δηµόσια ή 
ιδιωτικά, ή εν τοις παραρτήµασιν αυτών, εκτός των εν τοις εποµένοις άρθροις προ- 
βλεποµένων εξαιρέσεων, δικαιούται, ανά περίοδον επτά ηµερών, αναπαύσεως του- 
λάχιστον είκοσι ωρών συνεχών. 

2. Η ανάπαυσις αύτη θέλει παρέχεσθαι, κατά το δυνατόν, ταυτοχρόνως εις ολόκληρον 
το προσωπικόν εκάστου καταστήµατος. 

3. Θέλει δε συµπίπτει, κατά το δυνατόν, προς τας ηµέρας τας καθιερωµένας από τας 
παραδόσεις ή τα έθιµα του τόπου ή διαµερίσµατος. 

Άρθρον 3. 

Έκαστον Μέλος δύναται να εξαιρέση της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 2 
τους εργαζοµένους εν τοις βιοµηχανικοίς καταστήµασιν εις α µόνοι εργάται είναι τα 
µέλη µιας και της αυτής οικογενείας. 

Άρθρον 4. 

1. Έκαστον Μέλος δύναται να επιτρέψη εξαιρέσεις, ολικάς ή µερικάς (συµπεριλαµβα- 
νοµένων και των αναβολών και ελαττώσεων αναπαύσεως) των διατάξεων του 
άρθρου 2, λαµβάνον υπ' όψιν ειδικώς πάσας τας προσαρµοζοµένας οικογενειακάς 
και ανθρωπιστικάς απόψεις και µετά προηγουµένην γνωµοδότησιν των αρµοδίων 
σωµατείων εργοδοτών και εργατών, όπου υφίστανται τοιαύτα. 

2. Η γνωµοδότησις αύτη δεν απαιτείται δι' εξαιρέσεις αίτινες υφίστανται ήδη δια της 
εφαρµογής της ισχυούσης νοµοθεσίας. 

Άρθρον5. 

Έκαστον Μέλος οφείλει, κατά το δυνατόν, να εφαρµόση διατάξεις προβλεπούσας 
αναπαύσεως, εις αντιστάθµισµα των δυνάµει του άρθρου 4 χορηγουµένων αναβολών 
και ελαττώσεων, πλην των περιπτώσεων εν αις συµφωνίαι και τοπικά έθιµα προέβλε-
ψαν ήδη τοιαύτας αναπαύσεις. 

Άρθρον 6. 

1. Έκαστον Μέλος θέλει συντάξει κατάλογον των συµφώνως τοις άρθροις 3 και 4 της 
παρούσης Συµβάσεως οριζοµένων εξαιρέσεων και θέλει ανακοινώσει αυτόν εις το 
∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας. Έκαστον Μέλος θα ανακοινοί κατόπιν κατά διετίαν 
πάσαν τροποποίησιν επενεχθησοµένην εν τω ρηθέντι καταλόγω. 
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2. Το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας θέλει υποβάλει έκθεσιν περί τούτου εις την Γενικήν 
Συνδιάσκεψιν της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας. 

Άρθρον 7. 

Προς διευκόλυνσιν της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσης Συµβάσεως έκαστος 
εργοστασιάρχης, διευθυντής ή διαχειριστής θέλει υποβληθή εις τας εξής υποχρεώ- 
σεις: 
α) Να γνωστοποιήση, εν η περιπτώσει η εβδοµαδιαία ανάπαυσις δίδεται συνολικώς εις 

άπαν το προσωπικόν, τας ηµέρας και ώρας συνολικής αναπαύσεως, δια γνωστοποι-
ήσεων τοιχοκολλουµένων εις καταφανή µέρη του καταστήµατος ή εις άλλον 
κατάλληλον χώρον ή κατά πάντα τρόπον εγκεκριµένον υπό της κυβερνήσεως. 

β) Να γνωστοποιή τους εργάτας ή υπαλλήλους τους υπαγοµένους εις ιδιαιτέραν ανά-
παυσιν και να καθορίζη τούτους δια καταλόγου συντεταγµένου κατά τρόπον εγκε-
κριµένον υπό της νοµοθεσίας της χώρας ή υπό κανονισµού της αρµοδίας αρχής, εν 
η περιπτώσει η ανάπαυσις δεν παρέχεται συνολικώς εις ολόκληρον το προσωπικόν. 

Άρθρον 8. 

Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης Συµβάσεως κατά τα οριζόµενα υπό του Κατα-
στατικού Χάρτου της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, ανακοινούνται προς τον 
Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ' ου και καταχωρίζονται. 

Άρθρον9 

1.Η παρούσα Σύµβασις άρχεται ισχύουσα ευθύς ως καταχωρισθούν υπό του Γενικού 
∆ιευθυντού, οι επικυρώσεις δύο Μελών της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας. 

2. Αύτη δεσµεύει µόνον τα Μέλη ων η επικύρωσις έχει καταχωρισθεί εις το ∆ιεθνές 
Γραφείον Εργασίας. 

3. Κατ' ακολουθίαν η Σύµβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι' έκαστον Μέλος αφ' ης η 
επικύρωσίς της καταχωρισθή εις το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας. 

Άρθρον 10. 

Ευθύς ως καταχωρισθούν εις το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας αι επικυρώσεις δύο 
Μελών της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς 
Γραφείου Εργασίας, γνωστοποιεί τούτο εις πάντα τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργανώσε- 
ως της Εργασίας. 
Γνωστοποιεί ωσαύτως προς αυτά την καταχώρισιν των επικυρώσεων αίτινες ανακοι- 
νούνται προς αυτόν µεταγενεστέρως υπό πάντων των λοιπών Μελών της Οργανώσε- 
ως. 

Άρθρον 11. 

Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν υποχρεούται εις την εφαρµογήν των 
διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 το βραδύτερον την 1ην Ιανουαρίου 1924 
κατά την λήψιν οιωνδήποτε µέτρων της εγκρίσεώς του προς την αποτελεσµατικήν 
εφαρµογήν των διατάξεων τούτων. 
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Άρθρον 12. 

Παν Μέλος της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, επικυρούν την παρούσαν Σύµ-
βασιν, υποχρεούται εις την εφαρµογήν αυτής εις τας αποικίας, κτήσεις και τα προτε-
κτοράτα αυτού, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού Χάρ-
του της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας. 

Άρθρον 13. 

Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν δύναται να καταγγέλλη αυτήν µετά 
πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής δια πράξεως ανακοινουµένης 
προς τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ' αυτού καταχω-
ριζοµένης. Η καταγγελία έχει αποτελέσµατα µόνον µετά πάροδον έτους αφ' ης κατα-
χωρισθή εις το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας. 

Άρθρον 14. 

Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον όπως τουλάχιστον 
ανά πάσαν δεκαετίαν υποβάλλη εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν επί της εφαρ-
µογής της παρούσης Συµβάσεως και αποφασίζη την αναγραφήν εις την ηµερησίαν 
διάταξιν της Συνδιασκέψεως θέµατος αναθεωρήσεως ή τροποποιήσεως της ειρηµένης 
Συµβάσεως. 

Άρθρον 15. Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον 

της παρούσης Συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. 
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