
∆ΣΕ24 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 24 

"Για την ασφάλιση ασθένειας των εργαζοµένων στη βιοµηχανία και στο εµπόριο και 
των οικιακών βοηθών" 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνήλθε εκεί στις 25 Μαίου 1927, στη δέκατη σύνοδό της, 
Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις σχετικά µε την ασφάλιση ασθέ- 
νειας των εργαζοµένων στη βιοµηχανία και στο εµπόριο και των οικιακών βοηθών, 
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 15 Ιουνίου 1927, την παρακάτω σύµβαση που θα αποκαλείται 
Σύµβαση για την ασφάλιση της ασθένειας (βιοµηχανία), 1927, µε σκοπό να επικυρωθεί 
αυτή από τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Καταστατικού της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Άρθρο 1. 

Κάθε Μέλος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που επικυρώνει αυτή τη σύµβαση 
δεσµεύεται να συστήσει κλάδο υποχρεωτικής ασφάλισης κατά της ασθένειας, κάτω 
από προϋποθέσεις τουλάχιστον ισοδύναµες µ' αυτές που προβλέπονται σ' αυτή τη 
σύµβαση. 

Άρθρο 2. 

1. Η υποχρεωτική ασφάλιση κατά της ασθένειας εφαρµόζεται στους εργάτες, υπαλ- 
λήλους και µαθητευοµένους των βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων, στους 
κατοίκον εργαζοµένους και στους οικιακούς βοηθούς 

2. Ανήκει, όµως, σε κάθε Μέλος να προβλέψει στην εθνική του νοµοθεσία τις εξαιρέ- 
σεις που κρίνει σκόπιµες αναφορικά µε : 

α) τις πρόσκαιρες απασχολήσεις των οποίων η διάρκεια δε φτάνει στα όρια που µπο-
ρεί να καθοριστούν από την εθνική νοµοθεσία, τις έκτακτες απασχολήσεις που 
είναι ξένες προς το επάγγελµα ή την επιχείρηση του εργοδότη, τις ευκαιριακές 
απασχολήσεις και τις παρεπόµενες απασχολήσεις, 

β) τους εργαζοµένους των οποίων η αµοιβή ή το εισόδηµα υπερβαίνει ένα όριο που 
µπορεί να καθοριστεί από την εθνική νοµοθεσία, 

γ) τους εργαζοµένους που δεν λαµβάνουν αµοιβή χρηµατική, 
δ) τους κατοίκον εργαζοµένους των οποίων οι συνθήκες εργασίας δεν µπορούν να 

εξοµοιωθούν µε εκείνες των άλλων µισθωτών, 
ε) τους εργαζοµένους που δεν έχουν φτάσει ή που έχουν ξεπεράσει τα όρια ηλικίας 
που έχει καθορίσει η εθνική νοµοθεσία, 

στ) τα µέλη της οικογένειας του εργοδότη. 
3. Εξάλλου, µπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική ασφάλιση κατά της ασθέ- 
νειας τα πρόσωπα που δικαιούνται, σε περίπτωση ασθένειας, σύµφωνα µε νόµους 
ή κανονισµούς ή µε ειδικό καθεστώς, πλεονεκτήµατα τουλάχιστον ισοδύναµα, στο 
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σύνολό τους, µε εκείνα που προβλέπονται σ' αυτή τη σύµβαση. 4. Η σύµβαση αυτή 
δεν εφαρµόζεται στους ναυτικούς ή τους αλιείς των οποίων η ασφάλιση κατά της 
ασθένειας µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µεταγενέστερης απόφασης της 
Συνδιάσκεψης. 

Άρθρο 3. 

1. 0 ασφαλισµένος που είναι ανίκανος να εργασθεί λόγω µη κανονικής κατάστασης 
της σωµατικής και πνευµατικής του υγείας δικαιούται να λάβει χρηµατική αποζη- 
µίωση τουλάχιστον τις πρώτες 26 εβδοµάδες της ανικανότητάς του υπολογιζόµενη 
από την πρώτη ηµέρα που δικαιούται αποζηµίωση. 

2. Η καταβολή της αποζηµίωσης µπορεί να εξαρτάται από τη συµπλήρωση από µέρους 
του ασφαλισµένου µιας ασφαλιστικής περιόδου και από την εκπνοή µιας προθε- 
σµίας αναµονής τριών το πολύ ηµερών. 

3. Η αποζηµίωση µπορεί να ανασταλεί: 
α) όταν ο ασφαλισµένος λαµβάνει ήδη, σύµφωνα µε το νόµο, και για την ίδια ασθέ-
νεια άλλη παροχή. Η αναστολή θα είναι ολική ή µερική ανάλογα αν η τελευταία 
αυτή παροχή είναι ισοδύναµη ή µικρότερη από την αποζηµίωση που προβλέπεται 
απ' αυτό το άρθρο, 

β) κατά το χρονικό διάστηµα που ο ασφαλισµένος δεν έχει, λόγω της ανικανότητάς 
του, απώλεια του κανονικού εισοδήµατος από την εργασία του ή συντηρείται από 
την ασφάλιση ή από το δηµόσιο. Εντούτοις, η αναστολή της αποζηµίωσης θα είναι 
µερική όταν ο ασφαλισµένος που συντηρείται ατοµικά κατά τον παραπάνω τρόπο 
έχει οικογενειακά βάρη, 

γ) κατά το χρονικό διάστηµα που ο ασφαλισµένος αρνείται να τηρήσει, χωρίς βάσιµο 
λόγο, τις ιατρικές οδηγίες και τις υποδείξεις σχετικά µε τη συµπεριφορά των ασθε-
νών και αποφεύγει αδικαιολόγητα τον έλεγχο του ασφαλιστικού οργανισµού. 

4. Η αποζηµίωση µπορεί να µειωθεί ή να καταργηθεί σε περίπτωση ασθένειας που 
προήλθε από υπαιτιότητα του ασφαλισµένου. 

Άρθρο 4. 

1. 0 ασφαλισµένος, από την έναρξη της ασθένειάς του και µέχρι να εκπνεύσει τουλά- 
χιστον η περίοδος που προβλέπεται για την χορήγηση του επιδόµατος λόγω ασθέ- 
νειας, δικαιούται δωρεάν περίθαλψη από δεόντως εξειδικευµένο γιατρό και χορή- 
γηση φαρµάκων και θεραπευτικών µέσων ικανοποιητικών σε ποσότητα και ποιότη- 
τα. 

2. Μπορεί, όµως, να ζητηθεί από τον ασφαλισµένο συµµετοχή στα έξοδα της περίθαλ- 
ψης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από την εθνική νοµοθε- 
σία. 

3. Η ιατρική περίθαλψη µπορεί να αναστέλλεται όσο χρόνο ο ασφαλισµένος αρνείται, 
χωρίς βάσιµο λόγο, να συµµορφωθεί προς τις ιατρικές οδηγίες και τις υποδείξεις 
σχετικά µε την συµπεριφορά των ασθενών ή αµελεί να χρησιµοποιήσει τη βοήθεια 
που θέτει στη διάθεσή του ο ασφαλιστικός οργανισµός. 

Άρθρο 5. 
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Η εθνική νοµοθεσία θα µπορεί να επιτρέπει ή να καθορίζει την παροχή ιατρικής βοή-
θειας στα µέλη της οικογένειας του ασφαλισµένου που ζουν µαζί του ή τον επιβαρύ-
νουν. Η εθνική νοµοθεσία θα καθορίσει και τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες 
θα παρέχεται η βοήθεια αυτή. 

Άρθρο 6. 

1. Η ασφάλιση κατά της ασθένειας πρέπει να αποτελεί αντικείµενο διοίκησης από 
αυτόνοµους οργανισµούς που θα βρίσκονται κάτω από το διοικητικό και οικονοµικό 
έλεγχο των δηµόσιων αρχών και δε θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Τα ιδρύµα- 
τα ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο ειδικής αναγνώρι- 
σης από µέρους των δηµόσιων αρχών. 

2. Οι ασφαλισµένοι θα πρέπει να καλούνται να συµµετέχουν στη διοίκηση των αυτό- 
νοµων ασφαλιστικών οργανισµών σύµφωνα µε όρους που θα καθορίζονται από την 
εθνική νοµοθεσία. 

3. Μπορεί, όµως, η διοίκηση της ασφάλισης κατά της ασθένειας να αναληφθεί άµεσα 
από το Κράτος όταν και για όσο χρονικό διάστηµα η διοίκηση από µέρους του 
αυτόνοµου οργανισµού είναι δύσκολη, αδύνατη ή ακατάλληλη λόγω των εθνικών 
συνθηκών και ιδίως της ανεπαρκούς ανάπτυξης των επαγγελµατικών εργοδοτικών 
και εργατικών οργανώσεων. 

Άρθρο 7. 

1. Οι ασφαλισµένοι και οι εργοδότες τους θα πρέπει να συµµετέχουν στη σύσταση 
των πόρων της ασφάλισης ασθένειας. 

2. Η εθνική νοµοθεσία θα καθορίσει τα σχετικά µε την οικονοµική συνεισφορά των 
δηµόσιων αρχών. 

Άρθρο 8. 

Η σύµβαση αυτή δε θίγει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύµβαση που ανα-
φέρεται στην απασχόληση των γυναικών πριν και µετά τον τοκετό που ψηφίστηκε 
από τη ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας στην πρώτη σύνοδό της. 

Άρθρο 9. 

0 ασφαλισµένος πρέπει να έχει δικαίωµα προσφυγής σε περίπτωση αµφισβήτησης 
του δικαιώµατός του για παροχές. 

Άρθρο 10. 

1. Τα Κράτη που περιλαµβάνουν εκτεταµένα και πολύ αραιοκατοικηµένα εδάφη µπο- 
ρούν να µην εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτής της σύµβασης στα τµήµατα εκείνα 
του εδάφους τους όπου, λόγω της µικρής πυκνότητας πληθυσµού και της διασκόρ- 
πισής του και της ανεπάρκειας των συγκοινωνιακών µέσων, είναι αδύνατη η οργά- 
νωση της ασφάλισης ασθένειας σύµφωνα µ' αυτή τη σύµβαση. 

2. Τα Κράτη που επιθυµούν να κάνουν χρήση της παρέκκλισης που επιτρέπεται απ' 
αυτό το άρθρο πρέπει να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µε την κοινοποίη- 
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ση της επίσηµης επικύρωσής τους στο Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας. Θα πρέπει να γνωρίσουν στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας τα τµήµατα του 
εδάφους τους για τα οποία εφαρµόζουν την παρέκκλιση, αναφέροντας και τους 
λόγους της απόφασής τους αυτής. 

3. Στην Ευρώπη, µόνο η Φινλανδία µπορεί να επικαλεσθεί την παρέκκλιση που προ-
βλέπεται σ' αυτό το άρθρο. 

Άρθρο 11. 

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 12. 

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 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 ενενήντα 
(90) ηµέρες από την ηµεροµηνία καταχώρισης της επικύρωσής του στο ∆ιεθνές 
Γραφείο Εργασίας. 

Άρθρο 13. 

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 άλλα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας. Θα τους γνωστοποιεί επίσης την καταχώριση των επικυρώσεων που θα του 
έχουν κοινοποιηθεί µεταγενέστερα απ' όλα τα άλλα Μέλη της Οργάνωσης. 

Άρθρο 14. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, κάθε Μέλος που επικυρώνει αυτή τη 
σύµβαση αναλαµβάνει την υποχρέωση να εφαρµόσει τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 
4. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1929 και να λάβει τα αναγκαία 
µέτρα για την αποτελεσµατική τους εφαρµογή. 

Άρθρο 15. 

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 16. 
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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. 

ΆρθροΠ. 
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 18. Το γαλλικό και αγγλικό 

κείµενο αυτής της Σύµβασης είναι εξίσου αυθεντικά. 
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