
∆ΣΕ18 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18 

"Για την αποκατάσταση των επαγγελµατικών ασθενειών" 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνήλθε εκεί στις 19 Μαίου 1925, στην έβδοµη σύνοδό της, 
Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις σχετικά µε την αποκατάσταση 
των επαγγελµατικών ασθενειών, ζήτηµα που αποτελεί το πρώτο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης της συνόδου και, 
Αφού αποφάσισε οι προτάσεις αυτές να διατυπωθούν µε τη µορφή ∆ιεθνούς Σύµβα- 
σης, 
Αποδέχεται, σήµερα 10 Ιουνίου 1925, την παρακάτω σύµβαση που θα αποκαλείται 
Σύµβαση για τις επαγγελµατικές ασθένειες, 1925, 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 

1. Κάθε Μέλος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που επικυρώνει αυτή τη σύµβαση 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει στα θύµατα των επαγγελµατικών 
ασθενειών ή στους δικαιούχους αυτών των θυµάτων µία αποζηµίωση που θα βασί- 
ζεται στις γενικές αρχές της εθνικής του νοµοθεσίας της σχετικής µε την αποκατά- 
σταση των εργατικών ατυχηµάτων. 

2. Το ύψος αυτής της αποζηµίωσης δε θα είναι κατώτερο απ' αυτό που προβλέπει η 
εθνική νοµοθεσία για τις βλάβες που προκύπτουν από τα εργατικά ατυχήµατα. Με 
την επιφύλαξη της διάταξης αυτής κάθε Μέλος θα είναι ελεύθερο, καθορίζοντας 
στην εθνική του νοµοθεσία τους όρους που ρυθµίζουν την καταβολή της αποζηµίω- 
σης των ασθενειών αυτών και εφαρµόζοντας στις ασθένειες αυτές τη νοµοθεσία 
τη σχετική µε την αποκατάσταση των εργατικών ατυχηµάτων, να αποδεχθεί τις 
τροποποιήσεις και προσαρµογές που θα θεωρούσε κατάλληλες. 

Άρθρο2 

Κάθε Μέλος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που επικυρώνει αυτή τη σύµβαση 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί ως επαγγελµατικές ασθένειες τις ασθένειες 
και τις δηλητηριάσεις που προκαλούνται από τις ουσίες που αναφέρονται στον παρα-
κάτω πίνακα, όταν οι ασθένειες ή οι δηλητηριάσεις αυτές προκαλούνται σε εργαζοµέ-
νους που ανήκουν σε επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα που αντιστοιχούν στον πίνακα 
αυτό και προκύπτουν από την εργασία σε µία επιχείρηση που υπάγεται στην εθνική 
νοµοθεσία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

Κατάλογος ασθενειών και 
τοξικών ουσιών 

Κατάλογος βιοµηχανιών ή αντίστοιχων επαγγελµά-
των 

∆ηλητηρίαση από µόλυβδο, 
από κράµατα ή µίγµατα αυτού 
µε τις άµεσες συνέπειες της 
δηλητηρίασης αυτής 

Επεξεργασία µεταλλευµάτων που περιέχουν µόλυ-
βδο, περιλαµβανοµένης και της µολυβδούχου τέφρας 
των εργοστασίων ψευδαργύρου. Τήξη παλαιού 
ψευδαργύρου και µολύβδου σε ακα-τέργαστους 
όγκους. Κατασκευή αντικειµένων από χυτό µόλυβδο ή 
από µολυβδούχα µίγµατα. Πολυγραφικές 
βιοµηχανίες. Κατασκευή µιγµάτων µολύβδου. 
Κατασκευή και επισκευή συσσωρευτών. 
Προπαρασκευή και χρησιµοποίηση υαλογανωµάτων 
που περιέχουν µόλυβδο. Στίλβωση µε ρινίσµατα 
µολύβδου ή µε µολυβδούχο σκόνη στίλβωσης. 
Εργασίες χρωµατισµού που περιλαµβάνουν την προ-
παρασκευή ή τη χρησιµοποίηση επιχρισµάτων στό-
κου ή βασών που περιέχουν µολυβδούχες ουσίες. 

∆ηλητηρίαση από υδράργυρο, 
κράµατα και µίγµατα αυτού µε 
τις άµεσες συνέπειες της 
δηλητηρίασης αυτής 

Χρησιµοποίηση µεταλλευµάτων υδραργύρου. 
Κατασκευή µιγµάτων υδραργύρου. Κατασκευή 
συσκευών µέτρησης ή εργαστηριακών συσκευών 
κατασκευής πρώτων υλών για την κατα-σκευή 
καπέλων. Επιχρυσώσεις µε φωτιά. Χρησιµοποίηση 
αντλιών υδραργύρου για την κατα-σκευή ηλεκτρικών 
λαµπτήρων λευκοπυράκτωσης. Κατασκευή 
καψουλιών µε κροτούντα υδράργυρο. 

Ανθρακίαση Εργάτες που έρχονται σε επαφή µε ζώα άρρωστα 
απόανθρακίαση. Χρησιµοποίηση υπολειµµάτων 
ζώων. Φόρτωση, εκφόρτωση ή µεταφορά 
εµπορευµάτων. 

Άρθρο 3. 

Οι επίσηµες επικυρώσεις αυτής της Σύµβασης θα κοινοποιούνται, σύµφωνα µε ό,τι 
ορίζει το Καταστατικό της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, στο Γενικό ∆ιευθυντή του 
∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίαςγια καταχώριση. 

Άρθρο 4. 1. Η Σύµβαση αυτή θα αρχίσει να 

ισχύει µόλις καταχωριστούν από το Γενικό ∆ιευθυ- 
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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 άλλο Μέλος από την 
ηµεροµηνία καταχώρισης της επικύρωσής του στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας. 

Άρθρο 5. 

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 
κοινοποιούνται µεταγενέστερα από κάθε άλλο Μέλος της Οργάνωσης. 

Άρθρο 6. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, κάθε Μέλος που επικυρώνει αυτή τη 
σύµβαση αναλαµβάνει την υποχρέωση να εφαρµόσει τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 
το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1927 και να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να εφαρµο-
σθούν αποτελεσµατικά αυτές οι διατάξεις. 

Άρθρο 7. 

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 προστατεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού 
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Άρθρο 8. 

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 9. 

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 10. Το γαλλικό και αγγλικό κείµενο 

αυτής της Σύµβασης είναι εξίσου αυθεντικά. 
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