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∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 

"Για τη ρύθµιση της διάρκειας εργασίας στο εµπόριο και στα γραφεία" 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνήλθε εκεί στις 10 Ιουνίου 1930, στη δέκατη τέταρτη σύνοδό της, 
Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις σχετικά µε τη ρύθµιση της διάρ- 
κειας εργασίας στο εµπόριο και τα γραφεία, ζήτηµα που αποτελεί το δεύτερο σηµείο 
της ηµερήσιας διάταξης της συνόδου και, 
Αφού αποφάσισε οι προτάσεις αυτές να διατυπωθούν µε τη µορφή ∆ιεθνούς Σύµβα- 
σης, 
Αποδέχεται, σήµερα 28 Ιουνίου 1930, την παρακάτω σύµβαση που θα αναφέρεται ως 
Σύµβαση για τη διάρκεια εργασίας (εµπόριο και γραφείο), 1930, µε σκοπό να επικυρω- 
θεί αυτή από τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Καταστατικού της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Άρθρο 1. 

1. Η σύµβαση αυτή θα εφαρµόζεται στο προσωπικό που απασχολείται στα παρακάτω 
καταστήµατα, δηµόσια και ιδιωτικά : 

(α) εµπορικά καταστήµατα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα ταχυδροµεία, τηλεγραφεία 
και τηλεφωνεία, καθώς και εµπορικοί κλάδοι οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, 

(β) καταστήµατα ή διοικητικές υπηρεσίες, στις οποίες οι εργαζόµενοι απασχολούνται 
κυρίως σε εργασία γραφείου, 

(γ) επιχειρήσεις εµπορικού και συγχρόνως βιοµηχανικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτές 
θεωρούνται καθαρά βιοµηχανικές. 

Η αρµόδια αρχή κάθε χώρας θα πρέπει να καθορίζει το διαχωριστικό όριο αφενός 
ανάµεσα στις εµπορικές εγκαταστάσεις και αυτές στις οποίες οι εργαζόµενοι απα-
σχολούνται κυρίως µε εργασία γραφείου και αφετέρου ανάµεσα στις βιοµηχανικές 
και αγροτικές επιχειρήσεις. 

2. Η σύµβαση δε θα εφαρµόζεται στο προσωπικό των παρακάτω εγκαταστάσεων : 
(α) των εγκαταστάσεων για τη θεραπεία ή τη νοσοκοµειακή περίθαλψη ασθενών, ανα-
πήρων, απόρων ή ψυχοπαθών, 

(β) των ξενοδοχείων, εστιατορίων, οικοτροφείων (πανσιόν), λεσχών, καφενείων και 
άλλων καταστηµάτων όπου προσφέρονται είδη άµεσης κατανάλωσης, 

(γ) των επιχειρήσεων θεαµάτων και διασκεδάσεων. 
Η σύµβαση θα εφαρµόζεται, εντούτοις, και στο προσωπικό των παραρτηµάτων των 
εγκαταστάσεων που αναφέρονται στα εδάφια (α), (β) και (γ) αυτής της παραγρά-
φου, στις περιπτώσεις που τα παραρτήµατα αυτά, αν ήταν ανεξάρτητες επιχειρή-
σεις, θα περιλαµβάνονταν ανάµεσα στις εγκαταστάσεις για τις οποίες εφαρµόζεται 
αυτή η Σύµβαση. 

Άρθροΐ 
Για τους σκοπούς αυτής της Σύµβασης ως διάρκεια εργασίας θεωρείται ο χρόνος στη 
διάρκεια του οποίου το προσωπικό βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη. Εξαιρούνται 
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οι περίοδοι ανάπαυσης, κατά τις οποίες το προσωπικό δε βρίσκεται στη διάθεση του 
εργοδότη. 

Άρθρο 3. 

Η διάρκεια εργασίας του προσωπικού στο οποίο εφαρµόζεται αυτή η σύµβαση δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες την εβδοµάδα ή τις 8 ώρες την ηµέρα, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά από τις επόµενες διατάξεις. 

Άρθρο 4. 

Η εβδοµαδιαία διάρκεια της εργασίας, που αναφέρεται στο άρθρο 3, µπορεί να κατανέ-
µεται έτσι ώστε η ηµερήσια διάρκεια της εργασίας να µην υπερβαίνει το δεκάωρο. 

Άρθρο5. 

1. Σε περίπτωση οµαδικής διακοπής της εργασίας που οφείλεται: 
α) σε τοπικές εορτές, 
β) σε τυχαία γεγονότα ή ανώτερη βία (ατυχήµατα που συµβαίνουν στις εγκαταστά- 
σεις, διακοπή κινητήριας δύναµης, φωτισµού, θέρµανσης ή νερού, ή θεοµηνίες που 
προξενούν σοβαρές υλικές ζηµιές στις εγκαταστάσεις), 

η ηµερήσια διάρκεια της εργασίας µπορεί να παραταθεί, ώστε να αναπληρωθούν οι 
ώρες που χάθηκαν, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παρακάτω όροι: (α) δεν 
επιτρέπεται η αναπλήρωση χαµένων ωρών πέρα από 30 ηµέρες το χρόνο και 
πρέπει αυτή να πραγµατοποιείται µέσα σε λογική προθεσµία, (β) η παράταση της 

διάρκειας της εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µια ώρα την 
ηµέρα, (γ) η ηµερήσια διάρκεια της εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

δεκαήµερο. 
2. Η αρµόδια αρχή θα πρέπει να πληροφορείται σχετικά µε τη φύση, την αιτία και την 
ηµεροµηνία της οµαδικής διακοπής της εργασίας, τον αριθµό των χαµένων εργάσι- 
µων ωρών και τις προσωρινές τροποποιήσεις που προβλέπονται στο πρόγραµµα 
ωρών εργασίας. 

Άρθρο 6. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει 
να εκτελεστεί η εργασία, κάνουν τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 ανεφάρµοστες, 
κανονισµοί της αρµόδιας κρατικής αρχής, µπορεί να επιτρέπουν κατανοµή των ωρών 
εργασίας µέσα σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από την εβδοµάδα, µε την προϋπό-
θεση ότι η µέση διάρκεια της εργασίας υπολογιζόµενη πάνω στον αριθµό των εβδοµά-
δων που περιλαµβάνεται στο διάστηµα αυτό δεν ξεπερνά τις 48 ώρες την εβδοµάδα 
και σε καµιά περίπτωση τις 10 ώρες την ηµέρα. 

Άρθρο 7. 

Κανονισµοί της αρµόδιας κρατικής αρχής θα πρέπει να καθορίζουν : 
1. Τις πάγιες παρεκκλίσεις που είναι δυνατό να επιτρέπονται για : 
(α) ορισµένες κατηγορίες προσώπων που η εργασία τους µπορεί να είναι διαλείπουσα 
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από τη φύση της, όπως οι θυρωροί και τα πρόσωπα που φυλάσσουν ή συντηρούν 
τόπους ή αποθήκες, (β) τις κατηγορίες προσώπων που απασχολούνται απευθείας 

σε προπαρασκευαστικές 
ή συµπληρωµατικές εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελούνται απαραίτητα έξω από 
τα όρια διάρκειας της εργασίας που έχουν καθοριστεί για το υπόλοιπο προσωπικό 
της επιχείρησης, (γ) τα εµπορικά ή άλλα καταστήµατα, όταν η φύση της εργασίας, 

το µέγεθος του πλη- 
θυσµού, ή ο αριθµός των εργαζοµένων (σ' αυτά), καθιστούν ανεφάρµοστες τις 
ώρες εργασίας που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4. 

2. Τις προσωρινές παρεκκλίσεις που είναι δυνατό να επιτρέπονται, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

(α) σε περίπτωση ατυχήµατος που έγινε ή υπάρχει κίνδυνος να γίνει σε περίπτωση 
ανώτερης βίας ή επείγουσας εργασίας στις µηχανές ή τις εγκαταστάσεις, αλλά 
µόνο στο µέτρο που αυτό θα ήταν αναγκαίο για την αποφυγή σοβαρής διαταραχής 
της κανονικής λειτουργίας του καταστήµατος, 

(β) για την πρόληψη απώλειας υλικών που υπόκεινται σε φθορά ή για την αποφυγή 
της διακινδύνευσης του τεχνικού αποτελέσµατος της εργασίας, 

(γ) προκειµένου να επιτραπούν ειδικές εργασίες όπως η απογραφή και η προετοιµα-
σία των ισολογισµών, οι λήξεις, οι εκκαθαρίσεις και η ισοσκέλιση και το κλείσιµο 
των λογαριασµών, 

(δ) για να µπορούν τα καταστήµατα να αντιµετωπίζουν έκτακτες πιέσεις εργασίας που 
οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις, εφόσον δεν είναι δυνατόν κανονικά να 
περιµένει κανείς από τον εργοδότη να προσφύγει σε άλλα µέτρα. 

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις του εδαφίου (α) της παραγράφου 2, οι κανονισµοί που 
εκδίδονται σύµφωνα µ' αυτό το άρθρο πρέπει να καθορίζουν τον αριθµό των πρό- 
σθετων ωρών που µπορούν να επιτραπούν κατά την ηµέρα και, όσον αφορά στις 
προσωρινές εξαιρέσεις, κατ' έτος. 

4. Η αµοιβή για τις πρόσθετες ώρες που προβλέπονται στα εδάφια (β), (γ) και (δ) της 
παραγράφου 2 αυτού του άρθρου πρέπει να αυξάνεται τουλάχιστον κατά 25% σε 
σχέση µε τον κανονικό µισθό. 

Άρθρο 8. 

Οι κανονισµοί που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 πρέπει να εκδίδονται µετά από 
γνώµη των ενδιαφερόµενων εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, αφού ληφθούν 
υπόψη ειδικά οι συλλογικές συµβάσεις που έχουν συναφθεί µεταξύ αυτών των εργα-
τικών και εργοδοτικών οργανώσεων, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. 

Άρθρο 9. 

Η εφαρµογή των διατάξεων της σύµβασης αυτής µπορεί να αναστέλλεται από την 
κυβέρνηση σε οποιαδήποτε χώρα σε περίπτωση πολέµου ή άλλης επείγουσας κατά-
στασης γεγονότων που απειλούν τη δηµόσια ασφάλεια. 

Άρθρο 10. 1. Με τη σύµβαση αυτή δε θίγονται 

έθιµα ή συµφωνίες, µε βάση τις οποίες η διάρκεια 
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της εργασίας είναι µικρότερη ή η αµοιβή είναι µεγαλύτερη από αυτές που προβλέ-
πονται από τη σύµβαση. 

2. Κάθε περιορισµός που επιβάλλεται απ' αυτή τη σύµβαση πρέπει να προστίθεται και 
να µη καταργεί οποιοδήποτε άλλο περιορισµό που επιβάλλεται από κάθε νόµο, διά-
ταγµα ή κανονισµό που ορίζει διάρκεια εργασίας µικρότερη ή αµοιβή εργασίας 
µεγαλύτερη απ' αυτές που προβλέπονται από τη σύµβαση. 

Άρθρο 11. 

Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων της σύµβασης αυτής: 
1. Θα πρέπει να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση κατάλληλης 
επιθεώρησης. 

2. Κάθε εργοδότης θα πρέπει: 
(α) να γνωστοποιεί µε τοιχοκόλληση σε εµφανή σηµεία του καταστήµατος ή σε άλλο 
κατάλληλο χώρο, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο που θα ενέκρινε η αρµόδια αρχή 
τις ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας ή, εάν η εργασία εκτελείται µε βάρδιες, 
τις ώρες κατά τις οποίες αρχίζει ή λήγει η εργασία κάθε βάρδιας, 

(β) µε τον ίδιο τρόπο, να καθιστά γνωστές τις ώρες ανάπαυσης του προσωπικού οι 
οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 2, δεν περιλαµβάνονται στις ώρες εργασίας, 

(γ) να τηρεί µητρώο µε τον τύπο που καθορίζεται από την αρµόδια αρχή, για όλες τις 
πρόσθετες ώρες εργασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7, καθώς και 
για το ποσό της αντιµισθίας που καταβλήθηκε γι' αυτές. 

3. Η απασχόληση κάθε προσώπου πέρα από τα χρονικά όρια που έχουν καθοριστεί 
από το εδάφιο (α) της παραγράφου 2 ή κατά τις περιόδους που καθορίζονται σύµ- 
φωνα µε το εδάφιο (β) της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, θα θεωρείται παράνο- 
µη. 

Άρθρο 12. 

Κάθε Μέλος που επικυρώνει αυτή τη σύµβαση πρέπει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα 
µε τη µορφή ενός συστήµατος κυρώσεων για την εξασφάλιση της εφαρµογής των 
διατάξεων της σύµβασης. 

Άρθρο 13. 

Οι επίσηµες επικυρώσεις αυτής της σύµβασης θα κοινοποιούνται στο Γενικό ∆ιευθυ-
ντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίαςγια καταχώριση. 

Άρθρο 14. 

1. Η Σύµβαση αυτή θα δεσµεύει εκείνα µόνο τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργα- 
σίας που η επικύρωσή τους θα έχει καταχωριστεί από τον Γενικό ∆ιευθυντή. 

2. Η Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει δώδεκα µήνες µετά την καταχώριση από το Γενικό 
∆ιευθυντή των επικυρώσεων δύο Μελών. 

3. Στη συνέχεια, η Σύµβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει, για κάθε Μέλος, δώδεκα µήνες 
µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης της επικύρωσής της απ' αυτό. 
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Άρθρο 15. 

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 όλα τα άλλα Μέλη της Οργάνωσης. 

Άρθρο 16. 

1. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει τη σύµβαση αυτή θα µπορεί να την καταγγείλει 
µετά τη λήξη περιόδου δέκα ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής έναρξης ισχύος 
της, µε πράξη που θα κοινοποιείται για καταχώριση στο Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ιε- 
θνούς Γραφείου Εργασίας. 
Η καταγγελία θα ισχύσει ένα χρόνο µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η 
καταχώρισή της. 

2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση και δεν ασκήσει το δικαίωµα 
καταγγελίας που προβλέπεται σ' αυτό το άρθρο, µέσα σ' ένα χρόνο από τη λήξη 
της δεκαετίας που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα δεσµεύεται για 
µια καινούργια δεκαετία και στη συνέχεια, θα µπορεί να καταγγείλει αυτή τη σύµ- 
βαση στο τέλος κάθε δεκαετίας και µε τους όρους που προβλέπει αυτό το άρθρο. 

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. 

1. Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη ψηφίσει νέα σύµβαση που θα αναθεωρεί ολικά ή 
µερικά τη σύµβαση αυτή και εφόσον η νέα σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά : 

(α) η επικύρωση από ένα Μέλος της νέας αναθεωρητικής σύµβασης θα επιφέρει αυτο-
δίκαια, και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 16 την άµεση 
καταγγελία αυτής της σύµβασης, µε την επιφύλαξη ότι θα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα 
αναθεωρητική σύµβαση. 

2. Από την ηµέρα που θα αρχίσει να ισχύει η νέα αναθεωρητική σύµβαση παύει η 
δυνατότητα για τα Μέλη να επικυρώσουν αυτή τη σύµβαση. 

3. Η σύµβαση αυτή θα παραµείνει σε κάθε περίπτωση σε ισχύ, µε τη σηµερινή µορφή 
και το περιεχόµενό της, για τα Μέλη εκείνα που την έχουν επικυρώσει και δε θα 
επικυρώσουν την αναθεωρητική σύµβαση. 

Άρθρο 19. Το γαλλικό και το αγγλικό 

κείµενο αυτής της Σύµβασης είναι εξίσου αυθεντικά . 
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