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∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19* 

"Περί εξοµοιώσεως των αλλοδαπών και ιθαγενών εν τη αποζηµιώσει των ατυχηµά- 
των εργασίας" 

Η Γενική Συνδιάσκεψις της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, Συγκληθείσα εν 
Γενεύη υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και 
συνελθούσα αυτόθι την 19ην Μαίου 1925 εις την εβδόµην αυτής σύνο-δον, 
Αφού απεφάσισε την αποδοχή διαφόρων προτάσεων, σχετικών προς την εξοµοίωσιν 
των ιθαγενών και αλλοδαπών εργατών θυµάτων ατυχηµάτων της εργασίας, ζήτηµα 
περιλαµβανόµενον εις το δεύτερον θέµα της ηµερησίας διατάξεως της συνόδου, και 
Αφού απεφάσισεν όπως αι προτάσεις αύται λάβωσι την µορφήν ∆ιεθνούς Συµβάσεως, 
Αποδέχεται σήµερον τη πέµπτη Ιουνίου χίλια εννεακόσια είκοσι πέντε 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 εξοµοιώσεως των αλλοδαπών και ιθα-
γενών εργατών (εν τη αποζηµιώσει των ατυχηµάτων εργασίας), 1925. 

Άρθρον 1. 

1. Παν Μέλος της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, επικυρούν την παρούσαν 
Σύµβασιν, υποχρεούται να παρέχη εις τους υπηκόους παντός ετέρου Μέλους, επι- 
κυρώσαντος την ρηθείσαν Σύµβασιν, οι οποίοι θέλουσι καταστή θύµατα ατυχηµά- 
των της εργασίας, λαβόντων χώραν επί του εδάφους των, ή εις τους έλκοντας 
δικαιώµατα εξ αυτών, τους αυτούς όρους αποζηµιώσεως ους εξασφαλίζει και εις 
τους ιδίους αυτού υπηκόους εν τη αποζηµιώσει των ατυχηµάτων της εργασίας. 

2. Η τοιαύτη ισότης όρων θα εξασφαλίζηται εις τους αλλοδαπούς εργάτας και τους 
έλκοντας εξ αυτών δικαιώµατα άνευ όρου διαµονής. Εν πάση περιπτώσει αι ανα- 
γκαίαι διατάξεις δια τας πληρωµάς τας οποίας Μέλος τι ή υπήκοοι αυτού θα είχον 
να ενεργήσωσιν εκτός του εδάφους του ρηθέντος Μέλους, δυνάµει της αρχής ταύ- 
της, θέλουσιν ορισθή δι' ειδικών συµφωνιών γινοµένων µετά των ενδιαφεροµένων 
Μελών. 

Άρθρον 2. 

∆ια την αποζηµίωσιν των ατυχηµάτων της εργασίας, τα οποία επήλθον εις εργάτας 
απασχολουµένους κατά τρόπον προσωρινόν ή διαλείποντα επί του εδάφους Μέλος 
τινός δια λογαριασµόν επιχειρήσεως κειµένης επί του εδάφους ετέρου Μέλους, δύνα-
ται να ορισθή ότι θέλει έχει εφαρµογήν η νοµοθεσία του τελευταίου τούτου, δι' ειδι-
κής συµφωνίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων Μελών. 

* Η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 19 κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 
30-10-35 (ΦΕΚ 508/Α/30-5-36) και παρατίθεται µε τη γλωσσική µορφή που έχει στον κυρωτικό 
νόµο. 
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Άρθρον 3. 

Τα επικυρούντα την παρούσαν Σύµβασιν Μέλη, παρ' οις δεν υφίσταται σύστηµα κατ' 
αποκοπήν αποζηµιώσεως ή ασφαλίσεως των ατυχηµάτων της εργασίας αναλαµβά-
νουσι να εγκαταστήσωσι τοιούτον εντός 3 ετών από της υπ' αυτών επικυρώσεως της 
παρούσης Συµβάσεως. 

Άρθρον 4. 

Τα επικυρούντα την παρούσαν Σύµβασιν Μέλη υποχρεούνται να παρέχωσι προς άλλη-
λα συνδροµήν, προς τον σκοπόν όπως διεκολύνωσι την εφαρµογήν της Συµβάσεως, 
ως και των οικείων νόµων και διαταγµάτων αυτών, των αφορώντων εις την αποζηµίω-
σιν των ατυχηµάτων της εργασίας, και να γνωρίζωσι πάσαν τροποποίησιν των εν 
ισχύϊ περί αποζηµιώσεως των ατυχηµάτων της εργασίας νόµων και διαταγµάτων εις 
το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας, το οποίον θα πληροφορή περί αυτής και τα λοιπά 
Μέλη. 

Άρθρον5. 

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. 

Άρθρον 6. 

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

2. Αύτη δεσµεύει µόνον τα Μέλη ων η επικύρωσις κατεχωρίσθη εις το ∆ιεθνές Γρα- 
φείον Εργασίας. 

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

Άρθρον 7. 

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 εις αυτόν µεταγενεστέρως υπό πάντων των λοιπών Μελών της Οργανώσεως. 

Άρθρον 8. 

Επιφυλασσοµένης της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 6, παν Μέλος επικυ-
ρούν την παρούσαν Σύµβασιν υποχρεούται να εφαρµόση τας διατάξεις των άρθρων 1, 
2, 3, και 4 το βραδύτερον την 1 Ιανουαρίου ε.ε. και να λάβη τα αναγκαία προς εφαρ-
µογήν των διατάξεων τούτων µέτρα. 
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Άρθρον 9. 

Παν Μέλος της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, επικυρούν την παρούσαν Σύµ-
βασιν, υποχρεούται να εφαρµόση αυτήν εις τας αποικίας, κτήσεις και προτεκτοράτα 
αυτού, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού Χάρτου της 
∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας. 

Άρθρον 10. 

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 11. 

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 12. Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον 

της παρούσης Συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. 
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