
∆ΣΕ52 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 52* 

"Περί κανονικών κατ' έτος αδειών µετ' αποδοχών" 

Η Γενική Συνδιάσκεψις της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, 
συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 4ην Ιουνίου 1936 εις την εικοστήν αυτής σύνο- 
δον, 
Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς τας κατ' έτος 
χορηγουµένας αδείας µετ' αποδοχών, ζήτηµα αποτελούν το δεύτερον θέµα της ηµε- 
ρησίας διατάξεως της συνόδου, 
Αφού απεφάσισεν ότι αι προτάσεις αύται δέον να λάβουν τον τύπον διεθνούς συµβά- 
σεως, ψηφίζει σήµερον εικοστήν τετάρτην Ιουνίου χίλια εννεακόσια τριάκοντα έξ, την 
ως έπεται σύµβασιν ήτις αποκαλείται σύµβασις περί αδειών µετ' αποδοχών, έτους 
1936. 

Άρθρον 1. 

1. Η παρούσα σύµβασις έχει εφαρµογήν εις το προσωπικόν το απασχολούµενον εις 
τας ακολούθους δηµοσίας ή ιδιωτικάς επιχειρήσεις και καταστήµατα : α) Επιχειρήσεις 
εν αις κατασκευάζονται προιόντα, µετατρέπονται, καθαρίζονται, επι-σκευάζονται, 
διακοσµούνται, αποτελειούνται, προετοιµάζονται δια την πώλησιν, καταστρέφονται ή 
κατεδαφίζονται, ή εν αις αι ύλαι υφίστανται µεταβολήν περιλαµ-βανοµένων των 
ναυπηγικών επιχειρήσεων, ως και των επιχειρήσεων παραγωγής, µετατροπής και 
µεταδόσεως κινητηρίου εν γένει δυνάµεως ως και του ηλεκτρι-σµού. 
β) Επιχειρήσεις ένθα αποκλειστικώς ή κυρίως κατασκευάζονται, ανοικοδοµούνται, 

συντηρούνται, επισκευάζονται, τροποποιούνται, ή κατεδαφίζονται τα εξής έργα : 
Οικοδοµήµατα και κτίσµατα, 
σιδηρόδροµοι, 
τροχιόδροµοι, 
αερολιµένες, 
λιµένες, 
αποθήκαιεµπορευµάτων, 
προβλήτες, 
προστατευτικά έργα κατά της επενεργείας των ρεόντων υδάτων και της θαλάσ- 
σης, 
διώρυγες, 
εγκαταστάσεις δια την εσωτερικήν ναυσιπλοίαν και την συγκοινωνίαν δια 
θαλάσσης ή αέρος, 
οδοί, 
σήραγγες, 
γέφυραι, 

* Η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 52 κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2081/52 (ΦΕΚ 
109/Α/13-6-52) και παρατίθεται µε τη γλωσσική µορφή που έχει στον κυρωτικό νόµο. 
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οδογέφυραι, συλλεκτήρες 
υπονόµων, συνήθεις 
υπόνοµοι, φρέατα, 
αρδευτικαί και αποξηραντικαί εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας, 
εγκαταστάσεις συναφείς προς την παραγωγήν ή την διανοµήν ηλεκτρικής δυνά-
µεως και αεριόφωτος, αγωγοί, 
εγκαταστάσεις διανοµής ύδατος, 
ως και τας επιχειρήσεις ένθα εκτελούνται άλλαι οµοειδείς εργασίαι και πάσα 
εργασία προπαρασκευής ή θεµελιώσεως ήτις προηγείται των προρρηθέντων 
έργων. 

γ) Επιχειρήσεις µεταφοράς προσώπων ή εµπορευµάτων δι' οδών ή σιδηροδρόµων, δι' 
εσωτερικών υδάτων ή αέρος, περιλαµβανοµένης και της µετακοµίσεως εµπορευµά-
των εις αποθήκας εµπορευµάτων, προκυµαίας, αποβάθρας, αποθήκας διαµετακοµί-
σεως ή αερολιµένας. 

δ) Μεταλλεία, λατοµεία και πάσης φύσεως εξορυκτικάς βιοµηχανίας. ε) Εµπορικά 
καταστήµατα συµπεριλαµβανοµένων των ταχυδροµείων και των υπηρε- 

σιών τηλεπικοινωνίας. στ) Καταστήµατα και επιχειρήσεις ων η λειτουργία 
προϋποθέτει κυρίως εργασίαν γρα- 

φείου. 
ζ) Επιχειρήσειςτύπου. η) Ιδρύµατα σκοπόν έχοντα την ιατρικήν και νοσοκοµειακήν 
περίθαλψιν ασθενών, 

αναπήρων, απόρων και ψυχοπαθών. θ) Ξενοδοχεία, εστιατόρια, οικοτροφεία 
(πανσιόν), λέσχαι, καφενεία και άλλα κατα- 

στήµατα ένθα προσφέρονται είδη αµέσου καταναλώσεως. ι) 
Επιχειρήσεις θεαµάτων και διασκεδάσεων. 
ια) Καταστήµατα εµπορικού και βιοµηχανικού συνάµα χαρακτήρος, µη υπαγόµενα καθ' 
ολοκληρίαν εις ουδεµίαν εκ των ανωτέρω κατηγοριών. 

2. Η αρµοδία αρχή εκάστης χώρας δέον όπως, µετά γνώµην των κυριοτέρων ενδιαφε- 
ροµένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων - εάν υπάρχουν τοιαύται - καθο- 
ρίζη την διαχωριστικήν γραµµήν αφ' ενός µεταξύ των εν τη προηγουµένη παραγρά- 
φω µνηµονευθεισών επιχειρήσεων και αφ' ετέρου εκείνων τας οποίας δεν αφορά η 
παρούσα σύµβασις. 

3. Η αρµοδία αρχή εκάστης χώρας δύναται να εξαιρή της εφαρµογής της παρούσης 
συµβάσεως: 

α) Πρόσωπα απασχολούµενα εις επιχειρήσεις ή καταστήµατα ένθα εργάζονται µόνον 
τα µέλη της οικογενείας του εργοδότου. 

β) Πρόσωπα απασχολούµενα εις δηµοσίας υπηρεσίας όπου οι όροι εργασίας παρέ-
χουν δικαίωµα εις κανονικήν κατ' έτος άδειαν µετ' αποδοχών, διαρκείας τουλάχι-
στον ίσης, προς την υπό της παρούσης συµβάσεως, προβλεποµένην. 
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Άρθρον 2. 

1. Παν πρόσωπον, εφ' ου έχει εφαρµογήν η παρούσα σύµβασις, δικαιούται µετά συνε- 
χή υπηρεσίαν έτους, εις χορήγησιν κανονικής κατ' έτος αδείας µετ' αποδοχών 6 
τουλάχιστον εργασίµων ηµερών. 

2. Τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών περιλαµβανοµένων και των µαθητευοµένων, 
δικαιούνται µετά συνεχή υπηρεσίαν έτους εις άδειαν µετ' αποδοχών δώδεκα του- 
λάχιστον εργασίµων ηµερών. 

3. Εις την κατ' έτος χορηγουµενην άδειαν µετ' αποδοχών δεν συµπεριλαµβάνονται: 
α) Αι κατά τον νόµον ή έθιµον εορτάσιµοι ηµέραι. 
β) Αι λόγω ασθενείας διακοπαί της εργασίας. 
4. Η εθνική νοµοθεσία δύναται κατ' εξαίρεσιν να επιτρέπη τµηµατικήν χορήγησιν της 
αδείας, αλλά µόνον ως προς το τµήµα ταύτης το χορηγούµενον καθ' υπέρβασιν 
του εν τω παρόντι άρθρω προβλεποµένου ελαχίστου χρονικού ορίου. 

5. Η διάρκεια της αδείας µετ' αποδοχών δέον να αυξάνη βαθµιαίως αναλόγως του 
χρόνου υπηρεσίας και κατά τους, υπό της εθνικής νοµοθεσίας, οριζοµένους όρους. 

Άρθρον 3. 

Εις τους δυνάµει του άρθρου 2 της παρούσης συµβάσεως λαµβάνοντας άδειαν, δέον 
να παρέχεται δι' όλην την διάρκειαν της περί ης ο λόγος αδείας: 
α) Είτε η συνήθης αµοιβή υπολογιζοµένη κατά τον, υπό της εθνικής νοµοθεσίας , 

καθοριστέον τρόπον, ηυξηµένη κατά το αντίτιµον της εις είδος αµοιβής του, εάν 
δικαιούται τοιαύτης. β) Είτε αµοιβή οριζοµένη δια 

συλλογικής συµβάσεως. 

Άρθρον 4. 

∆έον να θεωρήται άκυρος πάσα συµφωνία περί εγκαταλείψεως του δικαιώµατος της 
κατ' έτος αδείας µετ' αποδοχών ή περί παραιτήσεως από της εν λόγω αδείας. 

Άρθρον5. 

Η εθνική νοµοθεσία δύναται να προβλέπη ότι οι αναλαµβάνοντες αµειβοµένην εργα-
σίαν κατά τον χρόνον της κατ' έτος µετ' αποδοχών αδείας αυτών, δύναται να αποστε-
ρώνται της αντιστοίχου αµοιβής των καθ' όλην την διάρκειαν της εν λόγω αδείας των. 

Άρθρον 6. 

Οι απολυόµενοι δι' αιτίαν βαρύνουσαν τον εργοδότην προ της λήψεως της οφειλοµέ-
νης αδείας, δέον να λαµβάνουν δι' εκάστην ηµέραν της οφειλοµένης κατά την παρού-
σαν σύµβασιν αδείας το ποσόν της υπό του άρθρου 3 προβλεποµένης αµοιβής. 

Άρθρον 7. 

Επί τω τέλει διευκολύνσεως της πραγµατικής εφαρµογής της παρούσης συµβάσεως 
έκαστος εργοδότης δέον όπως αναγράφη εις µητρώον κατά τον υπό της αρµοδίας 
αρχής εγκρινόµενον τρόπον: α) Την ηµέραν εισόδου εις την υπηρεσίαν των, παρ' 
αυτού απασχολουµένων προσώ- 
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πων και την διάρκειαν της κανονικής κατ' έτος αδείας µετ' αποδοχών ης έκαστος 
τούτων δικαιούται. 

β) Τας ηµεροµηνίας καθ' ας ελήφθη παρ' εκάστου ή κατ' έτος άδεια µετ' αποδοχών. γ) 
Την αµοιβήν την λαµβανοµένην παρ' εκάστου δια το χρονικόν διάστηµα της κατ' 

έτος αδείας µετ' αποδοχών. 

Άρθρον 8. 

Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν δέον όπως θεσπίζη σύστηµα κυρώσε-
ως δια την εξασφάλισιν της εφαρµογής της. 

Άρθρον 9. 

Η παρούσα σύµβασις ουδόλως θίγει οιονδήποτε νόµον, απόφασιν, έθιµον ή συµφω-
νίαν µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων εφ' όσον δι' αυτών εξασφαλίζονται όροι 
ευνοϊκώτεροι των, εν τη παρούση συµβάσει προβλεποµένων. 

Άρθρον 10. 

Αι ρηταί επικυρώσεις της παρούσης συµβάσεως ανακοινούνται εις τον Γενικόν 
∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ' ου και καταχωρίζονται. 

Άρθρον 11. 

1. Η παρούσα σύµβασις δεν δεσµεύει ειµή µόνον τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργανώσεως 
της Εργασίας ων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού ∆ιευθυντού. 

2. Τίθεται εν ισχύϊ δώδεκα µήνας µετά την υπό του Γενικού ∆ιευθυντού καταχώρισιν 
των επικυρώσεων δύο Μελών. 

3. Κατ' ακολουθίαν η σύµβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι' έκαστον Μέλος 12 µήνας 
αφ' ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτής. 

Άρθρον 12. 

Ευθύς ως καταχωρισθούν 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. 
Γνωστοποιεί ωσαύτως προς αυτά την καταχώρισιν των επικυρώσεων αίτινες ανακοι- 
νούνται προς αυτόν µεταγενεστέρως υπό πάντων των λοιπών Μελών της Οργανώσε- 
ως. 

Άρθρον 13. 

1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν δύναται να καταγγείλη αυτήν µετά 
πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινου- 
µένης εις τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ' αυτού 
καταχωριζοµένης. Η καταγγελία άρχεται ισχύουσα µόνον µετά πάροδον έτους από 
της καταχωρίσεως αυτής. 

2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν, όπερ εντός έτους από της λήξεως 
της, εν τη προηγουµένη παραγράφω µνηµονευοµένης δεκαετίας δεν έχει κάµει 
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χρήσιν, της υπό του παρόντος άρθρου, προβλεποµένης δυνατότητος καταγγελίας, 
δεσµεύεται δια µίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δύναται να καταγγέλλη την 
παρούσαν σύµβασιν επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας υπό τους, εν τω παρόντι 
άρθρω προβλεποµένους όρους. 

Άρθρον 14. 

Επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας υπολογιζοµένης από της ενάρξεως της ισχύος της 
παρούσης συµβάσεως, το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας 
δέον να υποβάλλη εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν επί της εφαρµογής της 
παρούσης συµβάσεως και αποφασίζη αν συντρέχη περίπτωσις αναγραφής εις την 
ηµερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως του θέµατος της ολικής ή µερικής αναθεωρή-
σεως ταύτης. 

Άρθρον 15. 

1. Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νέαν σύµβασιν επαγοµένην έν όλω ή εν 
µέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εφ' όσον η νέα σύµβασις δεν ορίζει άλλως : 

α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νέας συµβάσεως της αναθεωρούσης την παρούσαν, 
επάγεται αυτοδικαίως παρά τας διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 13, άµεσον καταγ-
γελίαν της παρούσης συµβάσεως υπό τον όρον ότι έχει τεθή εν ισχύϊ η επάγουσα 
την αναθεώρησιν νέα σύµβασις. 

β) Από της ενάρξεως της ισχύος της επαγοµένης την αναθεώρησιν νέας συµβάσεως, 
η παρούσα σύµβασις παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως υπό των Μελών. 

2. Εν πάση περιπτώσει η παρούσα σύµβασις παραµένει εν ισχύϊ υπό τον τύπον και το 
περιεχόµενον αυτής, δια τα Μέλη άτινα επικυρώσαντα ταύτην δεν ήθελον επικυρώ- 
σει την αναθεωρούσαν ταύτην νέαν σύµβασιν. 

Άρθρον 16. Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον 

της παρούσης συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. 
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