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∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 * 

"Περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών" 

Η Γενική Συνδιάσκεψις της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, κληθείσα εν Ουασι-
γκτώνι υπό της Κυβερνήσεως των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής την εικοστήν 
εννάτην Οκτωβρίου 1919. 
Αφού απεφάσισε ν' αποδεχθή διαφόρους προτάσεις σχετιζοµένας προς την νυκτερι-
νήν απασχόλησιν των γυναικών ήτις είναι αναγεγραµµένην προς συζήτησιν εις το 3ον 
θέµα της ηµερησίας διατάξεως της εν Ουασιγκτώνι συνόδου της Συνδιασκέψεως, και 
Αφού απεφάσισεν, όπως αι προτάσεις αύται διατυπωθούν υπό µορφήν ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως, αποδέχεται την εποµένην Σύµβασιν προς επικύρωσιν παρά των Μελών 
της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, συµφώνως προς τας διατάξεις του Κατα-
στατικού Χάρτου της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ήτις αποκαλείται Σύµβασις 
περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών, 1919. 

Άρθρον 1. 

1. Υπό την έποψιν της εφαρµογής της παρούσης Συµβάσεως θεωρούνται "βιοµηχανι- 
καί επιχειρήσεις" ιδίως: 

α) τα µεταλλεία, λατοµεία και αι πάσης φύσεως εξορυκτικαί βιοµηχανίαι, β) αι 
βιοµηχανίαι εν αις κατασκευάζονται προιόντα, µεταβάλλονται, καθαρίζονται, επι-
σκευάζονται, διακοσµούνται, αποτελειούνται, προετοιµάζονται δια την πώλησιν, ή εν 
αις αι ύλαι υφίστανται µεταβολήν, περιλαµβανοµένων της κατασκευής πλοίων, των 
βιοµηχανιών αποσυνθέσεως υλικού και της παραγωγής, µετατροπής και διαβι-βάσεως 
κινητηρίου εν γένει δυνάµεως και του ηλεκτρισµού, γ) Η κατασκευή, ανοικοδόµησις, 
συντήρησις, επισκευή, τροποποίησις ή κατεδάφισις παντός οικοδοµήµατος και 
κτίσµατος, σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, λιµένων, δεξαµενών, προβλήτων, 
διωρύγων, εγκαταστάσεων εσωτερικής συγκοινωνίας, δι' ύδατος, οδών, σηράγγων, 
γεφυρών, οδογεφυρών, υπονόµων, συλλεκτήρων και κοινών φρεάτων, 
τηλεγραφικών και τηλεφωνικών εκγαταστάσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
εργοστασίων φωταερίου, διανοµής ύδατος ή άλλων οικοδοµικών εργασιών ως και αι 
προπαρασκευαστικαί των ανωτέρω εργασιών εργασίαι. 
2. Αι αρµόδιαι αρχαί εκάστης χώρας θέλουσι καθορίσει τα όρια της βιοµηχανίας αφ' 
ενός και του εµπορίου και της γεωργίας αφ' ετέρου. 

Άρθρον2. 
1. ∆ια την εφαρµογήν της παρούσης Συµβάσεως ο όρος "νυξ" σηµαίνει περίοδον χρό-
νου τουλάχιστον 11 συνεχών ωρών, περιλαµβάνουσα το µεταξύ δεκάτης εσπερι- 

* Η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 4 κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2275/20 (ΦΕΚ 145/Α/ 19-
11-20) και παρατίθεται µε τη γλωσσική µορφή που έχει στον κυρωτικό νόµο. Η Σύµβαση αυτή 
έπαυσε να ισχύει µετά την κύρωση των αναθεωρητικών διεθνών συµβάσεων εργασίας "για τη 
νυκτερινή εργασία των γυναικών" µε αριθ. 41 και 89. Η τελευταία καταγγέλθηκε από τη 
χώρα µας στις 25/2/92 και έκτοτε έπαυσε να ισχύει (βλ. ∆ΣΕ 41 και ∆ΣΕ 89). 
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νής και πέµπτης πρωινής διάστηµα. 
2. Εις ας χώρας ουδείς πολιτικός κανονισµός περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών 

εν ταις βιοµηχανικαίς επιχειρήσεσιν εφαρµόζεται, ο όρος "νυξ" δύναται προσωρι-
νώς και το πολύ επί µίαν τριετίαν να περιλαµβάνη, κατά την κρίσιν της κυβερνήσε-
ως, χρονικήν περίοδον δέκα µόνον ωρών, ήτις θα περιέχη το µεταξύ δεκάτης εσπε-
ρινής και πέµπτης πρωϊνής διάστηµα. 

Άρθρον 3. 

Γυναίκες, αδιακρίτως ηλικίας, δεν δύναται να απασχολώνται διαρκούσης της νυκτός 
εις βιοµηχανικήν επιχείρησιν δηµοσίαν ή ιδιωτικήν ουδέ εις παράρτηµα τούτων εξαι-
ρέσει των καταστηµάτων εις τα οποία απασχολούνται µόνον µέλη µιας και της αυτής 
οικογενείας. 

Άρθρον 4. 

Το άρθρον 3 δεν εφαρµόζεται: 
α) εις περίπτωσιν ανωτέρας βίας, οσάκις εις επιχείρησίν τινα παρουσιάζεται διακοπή 

της λειτουργίας µη δυναµένη να προβλεφθή και µη έχουσα χαρακτήρα περιοδικόν, 
β) εις περίπτωσιν καθ' ην η εργασία εκτελείται επί πρώτων υλών ή επί υλών υπό 

κατεργασίαν, αίτινες υπόκεινται εις πολύ ταχείαν αλλοίωσιν, και εφ' όσον καθίστα-
ται τούτο αναγκαίον δια να σωθώσιν αι ανωτέρω ύλαι από αναπόφευκτον φθοράν. 

Άρθρον 5. 

Εις τας Ινδίας και το Σιάµ η εφαρµογή του άρθρου 3 της παρούσης Συµβάσεως δύνα-
ται να ανασταλή υπό της κυβερνήσεως, πλην όσον αφορά τα "εργοστάσια", ως ταύτα 
καθορίζονται παρά του εγχωρίου Νόµου. ∆ια πάσαν εξαίρεσιν θέλει γίνει ανακοίνωσις 
εις το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας. 

Άρθρον 6. 

Εις τας βιοµηχανικάς εργασίας τας υποκειµένας εις καιρικάς επιδράσεις, ως και εις 
πάσαν περίπτωσιν καθ' ην εξαιρετικαί περιστάσεις απαιτούσι τούτο δύναται η κατά το 
άρθρον 3 διάρκεια της νυκτερινής περιόδου να υποβιβασθή εις 10 ώρας επί εξήκοντα 
ηµέρας κατ' έτος. 

Άρθρον 7. 

Εις ας χώρας το κλίµα καθιστά την εργασίαν της ηµέρας εξαιρετικώς επίπονον, η 
νυκτερινή περίοδος δύναται να είναι βραχυτέρα της ως άνω ορισθείσης, υπό τον όρον 
της παροχής αντιστοίχου αναπαύσεως διαρκούσης της ηµέρας. 

Άρθρον 8. 

Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης Συµβάσεως, κατά τα οριζόµενα υπό του Κατα-
στατικού Χάρτου της ∆ιενούς Οργανώσεως της Εργασίας, ανακοινούνται προς τον 
Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ' ου και καταχωρίζονται. 
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Άρθρον 9. 

1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν υποχρεούται να εφαρµόση αυτήν 
εις εκείνας εκ των αποικιών ή κτήσεων ή προστατευοµένων αυτού χωρών, όσαι δεν 
αυτοκυβερνώνται πλήρως, υπό την επιφύλαξιν : 

α) ότι αι διατάξεις της Συµβάσεως δεν είναι ανεφάρµοστοι λόγω τοπικών συνθηκών, 
β) ότι δύνανται να επιτευχθούν τροποποιήσεις αναγκαίαι δια την προσαρµογήν της 
Συµβάσεως εις τας τοπικάς συνθήκας. 
2. Παν Μέλος οφείλει να γνωρίση εις το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας τας αποφάσεις 
του ως προ εκάστην των αποικιών ή κτήσεων αυτού ή των προστατευοµένων 
χωρών, όσαι δεν αυτοκυβερνώνται πλήρως. 

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 Οργανώσεως 
της Εργασίας. 

Άρθρονΐΐ. 

Η παρούσα Σύµβασις άρχεται ισχύουσα αφ' ης γνωστοποιηθή υπό του Γενικού 
∆ιευθυντού του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, δεσµεύει δε µόνον τα Μέλη ων η επι-
κύρωσις έχει καταχωρισθεί εις το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας. Κατ' ακολουθίαν η 
παρούσα Σύµβασις άρχεται ισχύουσα δια παν άλλο Μέλος αφ' ης η επικύρωσις του 
Μέλους τούτου καταχωρισθή εις το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας. 

Άρθρον 12. 

Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν υποχρεούται να εφαρµόση τας διατά-
ξεις αυτής το βραδύτερον την πρώτην Ιουλίου χίλια εννεακόσια είκοσι δύο και να 
λάβη τα προς εκτέλεσιν των ως άνω διατάξεων αναγκαιούντα µέτρα. 

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. 
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Άρθρον 15. Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον 

της παρούσης συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. 
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