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∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 81* 

"Περί επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιοµηχανίαν και το εµπόριον" 

Η Γενική Συνδιάσκεψις της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, 
συγκληθείσα, εν Γενεύη υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας, και συνελθούσα αυτόθι την 19ην Ιουνίου 1947 εις την τριακοστήν Σύνοδον 
αυτής, 
Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την επιθεώρη- 
σιν εργασίας εις την βιοµηχανίαν και το εµπόριον, ζήτηµα περιλαµβανόµενον εις το 
τέταρτον θέµα της ηµερησίας διατάξεως της συνόδου, 
Αφού απεφάσισεν ότι αι προτάσεις αύται δέον να λάβουν τον τύπον ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως, 
Αποδέχεται σήµερον, ενδεκάτην Ιουλίου του έτους χίλια εννεακόσια τεσσαράκοντα 
επτά την ως έπεται Σύµβασιν ήτις αποκαλείται "Σύµβασις περί επιθεωρήσεως της 
εργασίας 1947". 

ΜΕΡΟΣΙ. 
Επιθεώρησης Εργασίας εν τη βιοµηχανία 

Άρθρον 1. 

Έκαστον Μέλος της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας δια το οποίον ισχύει η 
παρούσα Σύµβασις, δέον όπως κέκτηται σύστηµα επιθεωρήσεως εργασίας εις τα βιο-
µηχανικά καταστήµατα. 

Άρθρον2. 

1. Το σύστηµα επιθεωρήσεως Εργασίας εις τα βιοµηχανικά καταστήµατα έχει εφαρ- 
µογήν εις όλα τα καταστήµατα δια τα οποία οι επιθεωρηταί εργασίας είναι επιφορ- 
τισµένοι να εξασφαλίζουν την εφαρµογήν των νοµίµων διατάξεων περί όρων εργα- 
σίας και προστασίας των εργαζοµένων εν τη ενασκήσει του επαγγέλµατος. 

2. Η εθνική νοµοθεσία δύναται να εξαιρή της εφαρµογής της παρούσης Συµβάσεως 
τας µεταλλευτικάς επιχειρήσεις, τας επιχειρήσεις µεταφορών ή τµήµατα των τοι- 
ούτων επιχειρήσεων. 

Άρθρον 3. 

1. Το Σύστηµα της επιθεωρήσεως εργασίας επιφορτίζεται: 
α) να εξασφαλίζη την εφαρµογήν των νοµίµων διατάξεων περί των όρων εργασίας και 

προστασίας των εργαζοµένων εν τη ενασκήσει του επαγγέλµατος αυτών οίαι είναι 
αι διατάξεις περί διαρκείας της εργασίας, ηµεροµισθίων, ασφαλείας υγιεινής και 
ευηµερίας, απασχολήσεως των παιδίων και των νεαρών προσώπων ως και περί 

* Η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 81 κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.3249/2-6-55 (ΦΕΚ 
139/Α/2-6-55) και παρατίθεται µε τη γλωσσική µορφή που έχει στον κυρωτικό νόµο. 
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άλλων θεµάτων συναφών, εν ω µέτρω οι επιθεωρηταί εργασίας είναι επιφορτισµέ-
νοι µε την εξασφάλισιν της εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων, 

β) να παρέχη πληροφορίας και τεχνικάς συµβουλάς προς τους εργοδότας και τους 
εργαζοµένους ως προς τα πλέον αποτελεσµατικά µέσα προς τήρησιν των νοµίµων 
διατάξεων, 

γ) να επισύρη την προσοχήν της αρµοδίας αρχής επι των ελλείψεων ή των καταχρή-
σεων αίτινες δεν καλύπτονται ειδικώτερον υπό των κειµένων νοµίµων διατάξεων. 

2. Εν η περιπτώσει εις τους επιθεωρητάς εργασίας ανατίθενται και άλλα καθήκοντα 
δέον όπως µη παρακωλύεται ως εκ τούτου η απρόσκοπτος άσκησις των βασικών 
αυτών καθηκόντων ούτε να ζηµιούται οπωσδήποτε η εξουσία ή η επιβαλλοµένη 
αµεροληψία εις τας σχέσεις µεταξύ των επιθεωρητών αφ' ενός και των εργοδοτών 
και εργαζοµένων αφ' ετέρου. 

Άρθρον 4. 

1. Εφ' όσον τούτο συµβιβάζεται προς την διοικητικήν πρακτικήν του Μέλους η επιθεώ- 
ρησις εργασίας τίθεται υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον µιας κεντρικής αρχής. 

2. Προκειµένου περί οµοσπονδιακού Κράτους, δια του όρου "κεντρική αρχή" νοείται η 
οµοσπονδιακή αρχή ή η κεντρική τοιαύτη µιας µονάδος εκ των αποτελουσών την 
οµοσπονδίαν. 

Άρθρον5. 
Η αρµοδία αρχή δέον όπως λαµβάνη τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς ενίσχυσιν: 
α) της πραγµατικής συµπράξεως µεταξύ των υπηρεσιών επιθεωρήσεως αφ' ενός και 

άλλων κρατικών υπηρεσιών και δηµοσίων και ιδιωτικών ιδρυµάτων, δι' ων ασκού- 
νται ανάλογοι εργασίαι αφ' ετέρου, β) της συνεργασίας µεταξύ των υπαλλήλων 

της επιθεωρήσεως εργασίας αφ' ενός και 
των εργοδοτών και εργαζοµένων ή των οργανώσεων αυτών αφ' ετέρου. 

Άρθρον 6. 

Το προσωπικόν της επιθεωρήσεως αποτελείται από δηµοσίους υπαλλήλους περί ων αι 
καταστατικαί διατάξεις και αι συνθήκαι της υπηρεσίας εξασφαλίζουν την µονιµότητα 
της απασχολήσεως αυτών και την ανεξαρτησίαν των από πάσης κυβερνητικής µετα-
βολής και πάσης ατόπου εξωτερικής επιρροής. 

Άρθρον 7. 

1. Υπό την επιφύλαξιν των συνθηκών βάσει των οποίων διέπονται υπό της εθνικής 
νοµοθεσίας τα της προσλήψεως των οργάνων των δηµοσίων υπηρεσιών, οι επιθεω- 
ρηταί εργασίας προσλαµβάνονται αποκλειστικώς επί τη βάσει των ικανοτήτων του 
υποψηφίου ως προς την εκπλήρωσιν των εις αυτόν ανατιθεµένων καθηκόντων. 

2. Η αρµοδία αρχή καθορίζει τα µέσα επαληθεύσεως των εν λόγω ικανοτήτων. 
3. Οι επιθεωρηταί εργασίας δέον να λαµβάνουν την ενδεικνυοµένην δια την άσκησιν 
των καθηκόντων αυτών κατάρτισιν. 
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Άρθρον 8. 

Τόσον οι άνδρες όσον και αι γυναίκες διορίζονται µέλη του προσωπικού της υπηρε-
σίας επιθεωρήσεως. Αν παρίσταται ανάγκη, ειδικά καθήκοντα δύνανται να ανατεθούν 
εις τους επιθεωρητάς ή τας επιθεωρητρίας, αντιστοίχως. 

Άρθρον 9. 

Έκαστον Μέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα δια την εξασφάλισιν εις την λειτουργίαν 
της επιθεωρήσεως της συνεργασίας εµπειρογνωµόνων και τεχνικών δεόντως ειδικευ-
µένων, συµπεριλαµβανοµένων και ειδικευµένων ιατρών, µηχανολόγων, ηλεκτρολό-
γων και χηµικών, βάσει των µεθόδων αίτινες θεωρούνται ως αι µάλλον ενδεικνυόµε-
ναι ως προς τας εθνικάς συνθήκας, ίνα ούτω εξασφαλισθή η εφαρµογή των νοµίµων 
διατάξεων περί υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων, κατά την άσκησιν του 
επαγγέλµατος αυτών αφ' ενός και ερευνώνται τα αποτελέσµατα των χρησιµοποιου-
µένων µεθόδων και υλικών ως και των µεθόδων εργασίας, δια την υγιεινήν και την 
ασφάλειαν των εργαζοµένων αφ' ετέρου. 

Άρθρον 10. 

0 αριθµός των επιθεωρητών εργασίας δέον να είναι επαρκής δια την ασφαλή και απο- 
τελεσµατικήν λειτουργίαν της υπηρεσίας επιθεωρήσεως και καθορίζεται, λαµβανοµέ- 
νων υπ' όψη : 
α) της σηµασίας του εις τους επιθεωρητάς ανατιθεµένου έργου και ιδία : 
α') του αριθµού, του είδους, της σηµασίας και της θέσεως των εις τον έλεγχον της 

επιθεωρήσεως υπαγοµένων καταστηµάτων, α") του αριθµού και των διαφόρων 
κατηγοριών εργαζοµένων οίτινες απασχολούνται 

υπό των εν λόγω επιχειρήσεων, α'") του αριθµού και του περιπλόκου των νοµίµων 
διατάξεων ων δέον να εξασφαλισθή 
η εφαρµογή, 

β) των υλικών µέσων εκτελέσεως των τιθεµένων εις την διάθεσιν των επιθεωρητών, γ) 
των πρακτικών συνθηκών υπό τας οποίας δέον να λαµβάνουν χώραν αι επισκέψεις 

των επιθεωρητών δια να είναι αποτελεσµατικαί. 

Άρθρον 11. 

1. Η αρµοδία αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προς παροχήν εις τους επιθεωρητάς 
εργασίας: 

α) τοπικών γραφείων, καταλλήλων προς εξυπηρέτησιν των αναγκών της υπηρεσίας 
και προσιτών εις οιονδήποτε ενδιαφερόµενον, β) των αναγκαίων διευκολύνσεων 

µεταφοράς προς άσκησιν των καθηκόντων αυτών 
οσάκις δεν υπάρχουν ευκολίαι δια καταλλήλους δηµοσίας µεταφοράς. 

2. Η αρµοδία αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα δια την καταβολήν εις τους επιθεωρη- 
τάς εργασίας των οδοιπορικών και πάσης άλλης συµπληρωµατικής δαπάνης ανα- 
γκαίας δια την ενάσκησιν των καθηκόντων των. 
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Άρθρον 12. 

1. Οι επιθεωρηταί εργασίας εφοδιασµένοι δι' εγγράφων αποδεικτικών της ιδιότητος 
αυτών εξουσιοδοτούνται: 

α) να εισέρχωνται ελευθέρως, άνευ προηγουµένης προειδοποιήσεως και ανά πάσαν 
ώραν της ηµέρας και της νυκτός εις παν κατάστηµα υπαγόµενον εις τον έλεγχον 
της επιθεωρήσεως, β) να εισέρχωνται κατά την διάρκειαν της ηµέρας εις πάντα 

χώρον, εις τον οποίον 
έχουν εύλογον αιτίαν να νοµίζουν ότι υπόκειται εις τον έλεγχον της επιθεωρήσε- 
ως, γ) να προβαίνουν εις πάσαν εξέτασιν, έλεγχον ή έρευναν ην ήθελον κρίνει 

αναγκαίαν 
δια να βεβαιωθούν ότι τηρούνται πράγµατι αι νόµιµοι διατάξεις και ιδία όπως : γ') 

υποβάλλουν ερωτήσεις είτε κατ' ιδίαν είτε παρουσία µαρτύρων εις τον εργοδότην 
ή το προσωπικόν της επιχειρήσεως επί παντός θέµατος σχετικού προς την εφαρµο- 
γήν των νοµίµων διατάξεων, γ") ζητούν ανακοίνωσιν των βιβλίων, µητρώων και 

εγγράφων ων η τήρησις είναι υπο- 
χρεωτική δυνάµει της σχετικής προς τους όρους εργασίας νοµοθεσίας, ίνα εξακρι- 
βούται αν είναι συντεταγµένα συµφώνως προς τας νοµίµους διατάξεις, ως και λαµ- 
βάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατα εκ τούτων, γ'") απαιτούν την τοιχοκόλλησιν των 

ειδοποιήσεων των οποίων η έκθεσις προβλέπεται 
υπό των νοµίµων διατάξεων, γ"") λαµβάνουν και µεταφέρουν προς ανάληψιν 

δείγµατα των χρησιµοποιουµένων ή 
κατεργαζοµένων υλικών και ουσιών, υπό τον όρον ότι ο εργοδότης ή ο εκπρόσω- 
πος τούτου έχουν ειδοποιηθή ότι ελήφθησαν και παρελήφθησαν προς τον σκοπόν 
τούτον υλικά ή ουσίαι. 

2. Επί τη ευκαιρία επισκέψεως επιθεωρήσεως, ο επιθεωρητής δέον να ειδοποιή περί 
της παρουσίας του τον εργοδότην ή τον αντιπρόσωπον αυτού, εκτός αν κρίνη ότι 
µία τοιαύτη προειδοποίησις κινδυνεύει να ζηµιώσει την αποτελεσµατικότητα του 
ελέγχου. 

Άρθρον 13. 

1. Οι επιθεωρηταί εργασίας εξουσιοδοτούνται όπως προκαλούν µέτρα προς απάληψιν 
των διαπιστουµένων ελλείψεων εις εγκαταστάσεις, διαρρυθµίσεις ή µεθόδους εργα- 
σίας ας έχουν εύλογον λόγον να θεωρούν απειλήν κατά της υγείας ή της ασφαλείας 
των εργαζοµένων. 
2. Ινα ώσιν ικανοί όπως προκαλούν τα µέτρα ταύτα, οι επιθεωρηταί έχουν το δικαίωµα 
όπως, υπό επιφύλαξιν πάσης προσφυγής εις δικαστικήν ή διοικητικήν αρχήν ην δύνα- 
ται να προβλέπη η εθνική νοµοθεσία, δίδουν εντολάς ή προκαλούν τοιαύτας : 
α) όπως εντός ωρισµένης προθεσµίας επάγωνται εις τας εγκαταστάσεις τας τροπο-
ποιήσεις αίτινες είναι αναγκαίαι προς εξασφάλισιν της αυστηράς εφαρµογής των 
νοµίµων διατάξεων περί της υγείας και της ασφαλείας των εργαζοµένων, β) όπως 
λαµβάνονται µέτρα αµέσως εκτελεστά εις περιπτώσεις επικειµένου κινδύνου δια την 
υγείαν και την ασφάλειαν των εργαζοµένων. 
3. Αν η εν παραγράφω 2 οριζοµένη διαδικασία δεν συµβιβάζεται µε την διοικητικήν και 
δικαστικήν πρακτικήν του Μέλους, οι επιθεωρηταί δικαιούνται όπως απευθύνωνται εις 
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την αρµοδίαν αρχήν προς έκδοσιν διαταγών ή προς λήψιν µέτρων αµέσως εκτελε-
στών. 

Άρθρον 14. 

Η επιθεώρησις εργασίας δέον να ειδοποιήται περί των ατυχηµάτων εργασίας και των 
περιπτώσεων επαγγελµατικών ασθενειών, υφ' ας περιπτώσεις και καθ' ον τρόπον 
προβλέπει η εθνική νοµοθεσία. 

Άρθρον 15. 

Υπό επιφύλαξιν των, υπό της εθνικής νοµοθεσίας προβλεποµένων εξαιρέσεων, οι επι- 
θεωρηταί εργασίας: 
α) δεν δικαιούνται να έχουν οιονδήποτε συµφέρον, άµεσον ή έµµεσον, εις τας τελού-

σας υπό τον έλεγχον αυτών επιχειρήσεις, 
β) υποχρεούνται όπως, επί απειλή ποινικών κυρώσεων ή καταλλήλων πειθαρχικών 

µέτρων, µη αποκαλύπτουν ποσώς, ακόµη και µετά την αποχώρησίν των εκ της υπη-
ρεσίας των, τα µυστικά, µεθόδους κατασκευής ή εµπορίου ή τας µεθόδους εκµε-
ταλλεύσεως ων δυνατόν να έλαβον γνώσιν εν τη ενασκήσει των καθηκόντων 
αυτών, 

γ) δέον όπως θεωρούν απολύτως εµπιστευτικήν την πηγήν εξ ης έλαβον γνώσιν οιου-
δήποτε παραπόνου σχετικού προς τας ελλείψεις ας παρουσιάζει η εγκατάστασις ή 
την παράβασιν των νοµίµων διατάξεων, προσέτι δε να απέχουν του να αποκαλύ-
πτουν εις τον εργοδότην ή τον αντιπρόσωπον αυτού ότι η επίσκεψις της επιθεωρή-
σεως εγένετο συνεπεία παραπόνου. 

Άρθρον 16. 

Τα καταστήµατα δέον όπως επιθεωρώνται όσον συχνότερον και επιµελέστερον είναι 
αναγκαίον προς εξασφάλισιν της αποτελεσµατικής εφαρµογής των εν λόγω νοµίµων 
διατάξεων. 

Άρθρον 17. 

1. Πρόσωπα παραβαίνοντα ή αµελούντα την τήρησιν των νοµίµων διατάξεων η εκτέ- 
λεσις των οποίων έχει ανατεθή εις τους επιθεωρητάς εργασίας, υπόκεινται εις αµέ- 
σους νοµίµους διώξεις άνευ προηγουµένης ειδοποιήσεως. Εν τούτοις η εθνική 
νοµοθεσία δύναται να προβλέπη εξαιρέσεις δι ας περιπτώσεις δέον να προηγήται 
ειδοποίησις ίνα θεραπεύηται η κατάστασις ή να λαµβάνωνται προληπτικά µέτρα. 

2. Επαφίεται εις την ελευθέραν κρίσιν των επιθεωρητών εργασίας όπως προβαίνουν 
εις ειδοποιήσεις ή εις συµβουλάς, αντί να προβαίνουν ή συνιστούν διώξεις. 

Άρθρον 18. 

Κατάλληλοι κυρώσεις εις περίπτωσιν παραβάσεως των νοµίµων διατάξεων ων η 
εφαρµογή υπόκειται εις τον έλεγχον των επιθεωρητών εργασίας και παρεµβολής 
εµποδίων εις τους επιθεωρητάς εργασίας εν τη ενασκήσει των καθηκόντων των, δέον 
να προβλέπωνται υπό της εθνικής νοµοθεσίας και να εφαρµόζωνται αποτελεσµατι- 
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κώς. 

Άρθρον 19. 

1. Οι επιθεωρηταί εργασίας ή τα τοπικά γραφεία επιθεωρήσεως, αναλόγως της περι- 
πτώσεως, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις την κεντρικήν αρχήν επιθεωρήσεως 
περιοδικάς εκθέσεις γενικού χαρακτήρος επί των αποτελεσµάτων των ενεργειών 
των. 

2. Αι εκθέσεις αύται συντάσσονται κατά τον, υπό της κεντρικής αρχής οριζόµενον 
τρόπον, και πραγµατεύονται θέµατα υποδεικνυόµενα από καιρού εις καιρόν υπό 
της κεντρικής αρχής. Υποβάλλονται τουλάχιστον όσον συχνότερα υποδειχθή υπό 
της κεντρικής αρχής και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον άπαξ του έτους. 

Άρθρον20. 

1.Η  κεντρική αρχή επιθεωρήσεως δηµοσιεύει ετησίαν έκθεσιν,γενικού χαρακτήρος, 
επί των εργασιών των υπηρεσιών επιθεωρήσεως των τελούντων υπό τον έλεγχον 
αυτής. 

2. Αι εκθέσεις αύται δηµοσιεύονται εντός λογικής προθεσµίας ήτις εν ουδεµιά περι- 
πτώσει υπερβαίνει τους δώδεκα µήνας, από τους τέλους του έτους εις το οποίον η 
έκθεσις αναφέρεται. 

3. Αντίγραφα των ετησίων εκθέσεων ανακοινούνται εις τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του 
∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας εντός λογικής προθεσµίας από της δηµοσιεύσεώς 
των ήτις οπωσδήποτε δεν θα υπερβαίνη τους τρεις µήνας. 

Άρθρον21. 

Η υπό της κεντρικής αρχής επιθεωρήσεως δηµοσιευοµένη ετησία έκθεσις αναφέρεται 
εις τα κάτωθι θέµατα : 
α) τους νόµους και κανονισµούς της αρµοδιότητος της επιθεωρήσεως εργασίας, 
β) το προσωπικόν της επιθεωρήσεως εργασίας, 
γ) τας στατιστικάς των καταστηµάτων των υποκειµένων εις τον έλεγχον της επιθεω- 

ρήσεως και τον αριθµόν των, εις τας επιχειρήσεις ταύτας, απασχολουµένων εργα- 
ζοµένων, 

δ) τας στατιστικάς των επισκέψεων επιθεωρήσεως, 
ε) τας στατιστικάς των διαπραχθεισών παραβάσεων και των επιβληθεισών κυρώσεων, 
στ) τας στατιστικάς των ατυχηµάτων εργασίας, ζ) τας στατιστικάς των 
επαγγελµατικών ασθενειών, 
ως και επί παντός άλλου σηµείου αναφεροµένου εις τα ως άνω θέµατα, εφ' όσον τα 
θέµατα και τα σηµεία ταύτα υπόκεινται εις τον έλεγχον της κεντρικής ταύτης αρχής. 

ΜΕΡΟΣII 
Επιθεώρησις εργασίας εν τω Εµπορίύ) 

Άρθρον22. 

Έκαστον Μέλος της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, δια το οποίον ισχύει το 
µέρος τούτο της παρούσης Συµβάσεως δέον να έχη σύστηµα επιθεωρήσεως εργασίας 
των εµπορικών καταστηµάτων. 
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Άρθρον23. 

Το σύστηµα επιθεωρήσεως εργασίας των εµπορικών καταστηµάτων εφαρµόζεται εις 
τα καταστήµατα εις τα οποία οι επιθεωρηταί εργασίας επιφορτίζονται να εξασφαλί-
ζουν την εφαρµογήν των νοµίµων διατάξεων ως προς τας συνθήκας εργασίας και την 
προστασίαν των εργαζοµένων εν τη ενασκήσει του επαγγέλµατος αυτών. 

Άρθρον24. 

Το σύστηµα επιθεωρήσεως εργασίας των εµπορικών καταστηµάτων δέον όπως µη 
αφίσταται των διατάξεων των άρθρων 3 - 21 της παρούσης Συµβάσεως, καθ' ο µέτρον 
ταύτα δύνανται να έχουν εφαρµογήν. 

ΜΕΡΟΣIII 
Αιάφορα µέτρα 
Άρθρον25. 

1. Παν Μέλος της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας επικυρούν την παρούσαν 
Σύµβασιν δύναται δια δηλώσεώς του προσηρτηµένης εις την επικύρωσιν ταύτην, να 
εξαιρή το µέρος II εκ της αποδοχής της Συµβάσεως. 

2. Παν Μέλος το οποίον έχει προβή εις τοιαύτην δήλωσιν δύναται οποτεδήποτε να 
την ακυροί δια µεταγενεστέρας τοιαύτης. 

3. Παν Μέλος δια το οποίον ισχύει δήλωσις γενοµένη συµφώνως προς την παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου εκθέτει κατ' έτος εις την επί της εφαρµογής της παρούσης 
Συµβάσεως ετησίαν έκθεσιν αυτού, την κατάστασιν της νοµοθεσίας του και την 
εφαρµογήν της ως προς τας διατάξεις του Μέρους II της παρούσης Συµβάσεως, 
καθορίζον εν τίνι µέτρω εφήρµοσε ή προτίθεται να εφαρµόση τας εν λόγω διατά- 
ξεις. 

Άρθρον26. 

Εις ην περίπτωσιν δεν φαίνεται βέβαιον ότι µία επιχείρησις ή τµήµα ή υπηρεσία επι-
χειρήσεως υπόκεινται εις τας διατάξεις της παρούσης Συµβάσεως, εις την αρµοδίαν 
αρχήν απόκειται να διευθετήση το ζήτηµα. 

Άρθρον27. 

Εις την παρούσαν Σύµβασιν ο όρος "νόµιµοι διατάξεις" περιλαµβάνει πλην της νοµο-
θεσίας και τας αποφάσεις διαιτησίας, τας συλλογικάς συµβάσεις τας εχούσας ισχύν 
νόµου, την εξασφάλισιν της εφαρµογής των οποίων έχουν επιφορτισθή οι επιθεωρη-
ταί εργασίας. 

Άρθρον28. 

Λεπτοµερείς πληροφορίαι αφορώσαι πάσαν την εθνικήν νοµοθεσίαν εκδοθείσαν προς 
εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης Συµβάσεως, περιλαµβάνονται εις τας ετησίας 
εκθέσεις τας υποβλητέας συµφώνως προς το άρθρον 22 του Καταστατικού Χάρτου 
της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας. 
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Άρθρον29. 

1. Οσάκις το έδαφος Μέλους περιλαµβάνει ευρείας περιοχάς όπου λόγω της αραιότη- 
τος του πληθυσµού ή του βαθµού της εξελίξεώς των, η αρµοδία αρχή φρονεί ότι 
είναι αδύνατος η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης Συµβάσεως, δύναται να 
εξαιρή τας εν λόγω περιοχάς της εφαρµογής της Συµβάσεως είτε γενικώς είτε 
αποδεχοµένη ας εξαιρέσεις κρίνει προσφόρους ως προς ωρισµένα καταστήµατα ή 
ωρισµένας εργασίας. 

2. Παν Μέλος δέον, εις την πρώτην ετησίαν αυτού έκθεσιν περί εφαρµογής της 
παρούσης Συµβάσεως, την υποβλητέαν δυνάµει του άρθρου 22 του Καταστατικού 
Χάρτου της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, να αναφέρη πάσαν περιοχήν δια 
την οποίαν προτίθεται να προσφύγη εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκθέ- 
τον τους λόγους δια τους οποίους προτίθεται να προσφύγη εις τας διατάξεις ταύ- 
τας. Κατ' ακολουθίαν ουδέν Μέλος δύναται να προσφύγη εις τας διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, ειµή µόνον ως προς τας περιοχάς τας οποίας έχει ούτως υπο- 
δείξει. 

3. Παν Μέλος προσφεύγον εις τας διατάξεις του άρθρου δέον, εις τας µεταγενεστέ- 
ρας ετησίας εκθέσεις του, να αναφέρη τας περιοχάς δι ας παραιτείται του δικαιώ- 
µατος της προσφυγής εις τας ειρηµένας διατάξεις. 

Άρθρον 30. 

1. Όσον αφορά τα εδάφη τα µνηµονευθέντα εις το άρθρον 35 του Καταστατικού 
Χάρτου της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ως ούτος ετροποποιήθη δια της 
Πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου της ∆ιεθνούς Οργανώσεως 
της Εργασίας του έτους 1946 και εξαιρουµένων των εδαφών περί ων αι παράγρα- 
φοι 4 και 5 του ούτω τροποποιηθέντος άρθρου, παν Μέλος της Οργανώσεως επικυ- 
ρούν την παρούσαν Σύµβασιν δέον όπως εντός της βραχυτέρας δυνατής προθε- 
σµίας από της επικυρώσεώς του ανακοινοί προς τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του 
∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας δήλωσιν γνωρίζουσαν : 

α) τα εδάφη δια τα οποία αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της 
Συµβάσεως εφαρµοσθούν άνευ τροποποιήσεων, β) τα εδάφη δια τα οποία 

αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της 
Συµβάσεως εφαρµοσθούν µετά τροποποιήσεων και εις τι συνίστανται αι εν λόγω 
τροποποιήσεις, γ) τα εδάφη εις τα οποία η Σύµβασις είναι ανεφάρµοστος και εν 

τοιαύτη περιπτώσει 
του λόγους οίτινες την καθιστούν ανεφάρµοστον, δ) τα 

εδάφη δια τα οποία επιφυλάσσεται να αποφασίση. 
2. Αι εις τα εδάφια α') και β') της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου µνηµο- 
νευόµεναι υποχρεώσεις θεωρούνται ως αποτελούσι αναπόσπαστον µέρος της επι- 
κυρώσεως και εφαρµόζονται οµοίως. 

3. Παν Μέλος δύναται δια νεωτέρας δηλώσεως να παραιτήται εν όλω ή εν µέρει των 
εν τη προγενεστέρα δηλώσει των διατυπωθεισών επιφυλάξεων δυνάµει των εδα- 
φίων β'), γ') και δ') της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Παν Μέλος καθ' α χρονικά διαστήµατα επιτρέπεται η καταγγελία της παρούσης 
Συµβάσεως, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 34, ανακοινοί προς τον 
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Γενικόν ∆ιευθυντήν νεωτέραν δήλωσιν τροποποιούσαν οπωσδήποτε τους όρους 
πάσης προγενεστέρας δηλώσεως και γνωρίζουσαν την κρατούσαν κατάστασιν εις 
καθωρισµέναεδάφη. 

Άρθρον31. 

1. Οσάκις τα θέµατα περί ων πραγµατεύεται η παρούσα Σύµβασις ανήκουν εις την 
καθαυτό δικαιοδοσίαν των αρχών µη µητροπολιτικού εδάφους, το υπεύθυνον δια 
τας διεθνείς σχέσεις του εδάφους τούτου, Μέλος δύναται ν' ανακοινοί από συµφώ- 
νου µετά της Κυβερνήσεως του ειρηµένου εδάφους, εις τον Γενικόν ∆ιευθυντήν 
του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και εν ονόµατι του εδάφους, δήλωσιν αποδοχής 
των εκ της Συµβάσεως υποχρεώσεων. 

2. ∆ήλωσις αποδοχής των εκ της παρούσης Συµβάσεως υποχρεώσεων δύναται να 
ανακοινούται εις τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας: 

α) υπό δύο (2) ή περισσοτέρων Μελών της Οργανώσεως δι' έδαφος τελούν υπό την 
συνηνωµένην αυτών εξουσίαν, β) υπό πάσης διεθνούς αρχής υπευθύνου δια την 

διοίκησιν εδάφους, δυνάµει των δια- 
τάξεων του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών ή πάσης άλλης εν ισχύϊ 
διατάξεως αφορώσης το έδαφος τούτο. 

3. Αι προς τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινούµεναι 
δηλώσεις συµφώνως προς τας διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου, δέον όπως αναγράφουν αν αι διατάξεις της Συµβάσεως θέλουν 
εφαρµοσθή µετά ή άνευ τροποποιήσεως. Οσάκις η δήλωσις αναφέρει ότι αι διατά- 
ξεις της Συµβάσεως εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξιν τροποποιήσεων, δέον να 
προσδιορίζη εις τι συνίστανται αι εν λόγω τροποποιήσεις. 

4. Το ενδιαφερόµενον Μέλος ή τα Μέλη ή η ενδιαφεροµένη διεθνής αρχή, δύνανται 
δια µεταγενεστέρας δηλώσεως να παραιτηθούν εν όλω ή εν µέρει του δικαιώµατος 
προσφυγής εις τροπολογίαν µνηµονευθείσαν εις προγενεστέραν αυτών δήλωσιν. 

5. Το ενδιαφερόµενον Μέλος ή τα Μέλη ή η ενδιαφεροµένη διεθνής αρχή, δύνανται 
όπως, κατά τα χρονικά διαστήµατα καθ '  α επιτρέπεται η καταγγελία της 
Συµβάσεως συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 34, ανακοινώνουν εις τον 
Γενικόν ∆ιευθυντήν την νεωτέραν δήλωσιν τροποποιητικήν των όρων πάσης προ- 
γενεστέρας αυτών δηλώσεως και γνωρίζουν την κατάστασιν ως προς την εφαρµο- 
γήν της Συµβάσεως ταύτης. 

ΜΕΡΟΣΐν 
Τελικαί Αιατάξεις 
Άρθρον32. 

Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης Συµβάσεως δέον όπως ανακοινούνται εις τον 
Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ' ου και καταχωρίζονται. 

Άρθρον33. 

1. Η παρούσα Σύµβασις δεσµεύει 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 
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των επικυρώσεων 2 Μελών. 
3. Κατ' ακολουθίαν η Σύµβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι' έκαστον Μέλος δώδεκα 

µήνας αφ' ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτής. 

Άρθρον 34. 

1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν δύναται να καταγγείλη ταύτην µετά 
πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινουµένης 
εις τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ' αυτού κατα- 
χωριζοµένης. Η καταγγελία έχει αποτελέσµατα µετά πάροδον έτους από της κατα- 
χωρίσεως αυτής. 

2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν το οποίον, εντός έτους, από της 
λήξεως της εν τη προηγουµένη παραγράφω µνηµονευοµένης δεκαετίας δεν κάµει 
χρήσιν του υπό του παρόντος άρθρου προβλεποµένου δικαιώµατος καταγγελίας, 
δεσµεύεται δια µίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δικαιούται να καταγγέλη την 
παρούσαν Σύµβασιν επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας υπό τους εις το παρόν άρθρον 
προβλεποµένους όρους. 

Άρθρον 35. 

1. 0 Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντα τα 
Μέλη της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας την καταχώρισιν πασών των επικυ- 
ρώσεων και καταγγελιών, αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν υπό των Μελών της 
Οργανώσεως. 

2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρισιν της δευτέρας επικυ- 
ρώσεως ήτις τω έχει ανακοινωθή, ο Γενικός ∆ιευθυντής επισύρει την προσοχήν 
των Μελών της Οργανώσεως επί της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος της 
παρούσης Συµβάσεως. 

Άρθρον 36. 

0 Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, ανακοινοί προς καταχώρισιν 
εις τον Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, συµφώνως προς το άρθρον 102 
του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών πλήρεις πληροφορίας σχετικάς προς 
όλας τας επικυρώσεις και όλας τας πράξεις καταγγελίας τας οποίας έχει καταχωρίσει 
συµφώνως προς τα προηγούµενα άρθρα. 

Άρθρον37. 

Επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης 
Συµβάσεως, το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον όπως 
υποβάλλη εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν επί της εφαρµογής της παρούσης 
Συµβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις αναγραφής εις την ηµερησίαν 
διάταξιν της Συνδιασκέψεως, θέµατος ολικής ή µερικής αναθεωρήσεως ταύτης. 

Άρθρον 38. 1. Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις 

αποδεχθή νεωτέραν Σύµβασιν επαγοµένην εν όλω 
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ή εν µέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εφ' όσον η νέα Σύµβασις δεν ορίζει 
άλλως: α) η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας Συµβάσεως της επαγοµένης 

αναθεώρησιν 
επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ως άνω άρθρου 43, άµεσον καταγ- 
γελίαν της παρούσης Συµβάσεως, υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύϊ η επα- 
γοµένην την αναθεώρησιν νέα Σύµβασις, β) αφ' ης η επαγοµένη την 

αναθεώρησιν νέα Σύµβασις τεθή εν ισχύϊ η παρούσα 
Σύµβασις παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως υπό των Μελών. 2. Η παρούσα 

Σύµβασις παραµένει εν τούτοις εν ισχύϊ υπό τον τύπον και το περιεχό- 
µενον αυτής δια τα Μέλη άτινα επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώσει την 
αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύµβασιν. 

Άρθρον39. Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον 

της παρούσης Συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. 
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Πρωτόκολλο ∆ΣΕ 81 

Πρωτόκολλο του 1995 σχετικό µε τη σύµβαση για την επιθεώρηση 
εργασίας(Νο81), 1947 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνήλθε εκεί στις 6 Ιουνίου 1995, κατά την 82η σύνοδό της, 
Αφού σηµείωσε ότι οι διατάξεις της σύµβασης για την Επιθεώρηση Εργασίας, 1947, 
αναφέρονται µόνο στις βιοµηχανικές και εµπορικές εγκαταστάσεις, 
Αφού σηµείωσε ότι οι διατάξεις της σύµβασης για την επιθεώρηση εργασίας (γεωρ- 
γία) 1969, εφαρµόζονται στις αγροτικές επιχειρήσεις, εµπορικές και µη, 
Αφού σηµείωσε ότι οι διατάξεις της σύµβασης για την υγεία και ασφάλεια των εργα- 
ζοµένων, 1981, εφαρµόζονται σ' όλους τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας 
συµπεριλαµβανοµένης και της δηµόσιας διοίκησης, 
Αφού έλαβε υπόψη όλους τους κινδύνους στους οποίους µπορεί να εκτεθούν οι εργα- 
ζόµενοι του τοµέα των µη εµπορικών υπηρεσιών, και την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι 
ο τοµέας αυτός υποβάλλεται στο ίδιο σύστηµα επιθεώρησης εργασίας ή σ' ένα σύστη- 
µα το ίδιο αποτελεσµατικό και αµερόληπτο µε αυτό που προβλέπεται από τη σύµβαση 
για την επιθεώρηση εργασίας, 1947, 
Αφού αποφάσισε να υιοθετήσει διάφορες προτάσεις σχετικές µε τους εργαζοµένους 
στον τοµέα των µη εµπορικών υπηρεσιών, θέµα που αποτελεί το έκτο σηµείο της ηµε- 
ρήσιας διάταξης της συνόδου, 
Αφού αποφάσισε ότι οι προτάσεις αυτές θα λάβουν τη µορφή ενός πρωτοκόλλου σχε- 
τικού µε τη σύµβαση για την επιθεώρηση εργασίας, 1947, 
υιοθετεί σήµερα 22 Ιουνίου 1995 το παρακάτω πρωτόκολλο το οποίο θα ονοµάζεται 
Πρωτόκολλο του 1995 σχετικό µε τη σύµβαση για την επιθεώρηση εργασίας, 1947. 

ΜΕΡΟΣI. ΠΕ∆ΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Άρθρο 1. 

1. Κάθε Μέλος που επικυρώνει αυτό το πρωτόκολλο δεσµεύεται να επεκτείνει την 
εφαρµογή των διατάξεων της σύµβασης για την επιθεώρηση εργασίας, 1947 (που 
θα αναφέρεται στο εξής ως "η σύµβαση") στις δραστηριότητες του τοµέα των µη 
εµπορικών υπηρεσιών. 

2. Η φράση "δραστηριότητες του τοµέα των µη εµπορικών υπηρεσιών" ορίζει τις δρα- 
στηριότητες όλων των κατηγοριών εγκαταστάσεων οι οποίες δεν θεωρούνται ως 
βιοµηχανικές ή εµπορικές για τους σκοπούς της εφαρµογής της σύµβασης. 

3. Το πρωτόκολλο εφαρµόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις που δεν περιλαµβάνονται 
ήδη στη σύµβαση. 

Άρθρο 2. 

1. Ένα Μέλος το οποίο επικυρώνει αυτό το πρωτόκολλο µπορεί, µε µία δήλωση 
συνηµµένη στο κείµενο επικύρωσής του, να εξαιρεί ολικά ή µερικά από το πεδίον 
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εφαρµογής του : 
α) τις ουσιώδεις εθνικές (οµοσπονδιακές) διοικήσεις, β) τις ένοπλες δυνάµεις, είτε 
πρόκειται για το στρατιωτικό προσωπικό είτε για το 
πολιτικό είτε και για τα δύο, 

γ) την αστυνοµία και τις άλλες υπηρεσίες δηµόσιας ασφάλειας, δ) τις σωφρονιστικές 
υπηρεσίες, είτε πρόκειται για το σωφρονιστικό προσωπικό είτε 
για τους κρατουµένους, όταν αυτοί εργάζονται, εάν η εφαρµογή της σύµβασης σε 
οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες εγείρει ιδιαίτερα προβλήµατα µεγάλης 
σηµασίας. 

2. Πριν γίνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παρ. 1, ένα Μέλος θα 
πρέπει να συνεννοείται µε τις πιο αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές και εργατικές 
οργανώσεις ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιες, µε τους αντιπροσώπους των ενδιαφερό- 
µενων εργοδοτών και εργαζοµένων. 

3. Κάθε Μέλος που έχει κάνει τη δήλωση που αναφέρεται στην παρ. 1 θα πρέπει, στην 
έκθεση για την εφαρµογή της σύµβασης που υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 
22 του Καταστατικού της ∆.Ο.Ε. µετά την κύρωση αυτού του προωτοκόλλου, να 
αναφέρει τους λόγους της εξαίρεσης και, στο µέτρο του δυνατού, να προβλέπει 
άλλους µηχανισµούς επιθεώρησης για τις κατηγορίες των εγκαταστάσεων που 
εξαιρούνται. Θα πρέπει να αναφέρει στις µεταγενέστερες εκθέσεις τα µέτρα που 
θα µπορούσε να λάβει για την επέκταση των διατάξεων του πρωτοκόλλου σ' αυτές 
τις κατηγορίες. 

4. Κάθε Μέλος που έχει κάνει τη δήλωση που αναφέρεται στην παρ. 1 µπορεί, πάντο- 
τε, να την τροποποιεί ή να την ακυρώνει µε µία νέα δήλωση, σύµφωνα µε τις διατά- 
ξειςαυτού του άρθρου. 

Άρθρο 3. 

1. Οι διατάξεις αυτού του πρωτοκόλλου πρέπει να εφαρµόζονται µέσω της νοµοθε- 
σίας ή µε άλλα µέσα σύµφωνα µε την εθνική πρακτική. 
2. Τα µέτρα που έχουν ληφθεί για να δοθεί ισχύς στο παρόν πρωτόκολλο πρέπει να 
εκπονούνται σε συνεννόηση µε τις πιο αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργοδο- 
τών και εργαζοµένων ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, µε τους αντιπροσώ- 
πους των ενδιαφερόµενων εργοδοτών και εργαζοµένων. 

ΜΕΡΟΣΙΙ. ΕΙΑΙΚΕΣ ΑΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 4. 

1. Ένα Μέλος µπορεί να λαµβάνει ειδικά µέτρα όσον αφορά στην επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων των ουσιωδών εθνικών (οµοσπονδιακών) διοικήσεων, των ενό-
πλων δυνάµεων, της αστυνοµίας και άλλων υπηρεσιών δηµόσιας ασφάλειας και 
των σωφρονιστικών υπηρεσιών, µε σκοπό να ρυθµίσει τις δικαιοδοσίες των επιθεω-
ρητών εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 12 της σύµβασης, σχετικά 
µε: 

α) την πρόσβαση των επιθεωρητών που είναι αρµοδίως εξουσιοδοτηµένοι από τις 
υπηρεσίες ασφάλειας, 

β) την επιθεώρηση µε ραντεβού, 
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γ) το δικαίωµα να ζητείται η κοινοποίηση εµπιστευτικών εγγράφων, δ) 
το δικαίωµα µετακίνησης εµπιστευτικών εγγράφων, ε) τη λήψη και 
ανάλυση δειγµάτων, υλικών και ουσιών. 
2. Το Μέλος µπορεί επίσης να λαµβάνει ειδικά µέτρα όσον αφορά στην επιθεώρηση 
των εγκαταστάσεων των ενόπλων δυνάµεων, καθώς και της αστυνοµίας και των 
άλλων υπηρεσιών δηµόσιας ασφάλειας, µε σκοπό να επιτρέψει έναν ή περισσότε- 
ρους από τους παρακάτω περιορισµούς στις δικαιοδοσίες των επιθεωρητών εργα- 
σίας: 

α) περιορισµό διεξαγωγής επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια χειρισµών ή ασκήσεων, β) 
περιορισµό ή απαγόρευση επιθεωρήσεων µονάδων που βρίσκονται στο µέτωπο ή 

σε ενεργό υπηρεσία, γ) περιορισµό ή απαγόρευση επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια 
δεδηλωµένων περιόδων 

έντασης, δ) περιορισµό στην επιθεώρηση µεταφοράς εκρηκτικών και οπλισµών για 
στρατιωτι- 

κούς λόγους. 
3. Το Μέλος µπορεί επί πλέον να λαµβάνει ειδικά µέτρα όσον αφορά στην επιθεώρη- 
ση των εγκαταστάσεων των σωφρονιστικών υπηρεσιών µε σκοπό να επιτρέψει τον 
περιορισµό των επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια των δεδηλωµένων περιόδων έντα- 
σης. 

4. Πριν κάνει χρήση µιας ή περισσοτέρων από τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3, ένα Μέλος θα πρέπει να συνεννοείται µε τις πιο αντι- 
προσωπευτικές εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις ή εάν δεν υπάρχουν τέτοι- 
ες οργανώσεις µε τους αντιπροσώπους των ενδιαφερόµενων εργοδοτών και εργα- 
ζοµένων. 

Άρθρο5. 
Ένα Μέλος µπορεί να λαµβάνει ειδικά µέτρα για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων 
των υπηρεσιών πυρόσβεσης και των άλλων υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, µε σκοπό 
να επιτρέψει περιορισµούς στις επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων 
πυρόσβεσης, των επιχειρήσεων πρώτων βοηθειών ή άλλων επιχειρήσεων επείγουσας 
ανάγκης. Σε παρόµοια περίπτωση, η επιθεώρηση εργασίας θα πρέπει να επιθεωρεί 
αυτές τις δραστηριότητες περιοδικά και µετά από κάθε σοβαρό επεισόδιο. 

Άρθρο 6. 

Η επιθεώρηση εργασίας πρέπει να είναι σε θέση να γνωµοδοτεί επί της διατύπωσης 
αποτελεσµατικών µέτρων που τείνουν να µειώσουν τους κινδύνους κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης σε καθήκοντα επικίνδυνα και να συµµετέχει στον έλεγχο της εφαρ-
µογής τους. 

ΜΕΡΟΣΙΠ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 7. 

1 .Ένα Μέλος µπορεί να επικυρώσει αυτό το πρωτόκολλο την ίδια στιγµή που επικυ-
ρώνει τη σύµβαση, ή οποιαδήποτε στιγµή µετά την επικύρωση της σύµβασης, κοι-
νοποιώντας την επίσηµη επικύρωση του πρωτοκόλλου στο Γενικό ∆ιευθυντή του 
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∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίαςγια καταχώριση. 
2. Το Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει 12 µήνες µετά την καταχώριση των επικυρώ-
σεων δύο Μελών από το Γενικό ∆ιευθυντή. Στη συνέχεια αυτό το πρωτόκολλο θα 
αρχίσει να ισχύει για κάθε Μέλος 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης της 
επικύρωσής του από το Γενικό ∆ιευθυντή. Από το χρονικό αυτό σηµείο το ενδιαφε-
ρόµενο Μέλος θα δεσµεύεται από τη σύµβαση όπως έχει συµπληρωθεί από τα 
άρθρα 1 έωςδ αυτού του πρωτοκόλλου. 

Άρθρο 8. 

1. Ένα Μέλος που έχει επικυρώσει αυτό το πρωτόκολλο µπορεί να το καταγγείλλει 
στο τέλος µιας περιόδου δέκα ετών µετά την ηµεροµηνία έναρξης της αρχικής 
ισχύος του, µε µία πράξη η οποία κοινοποιείται στο Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς 
Γραφείου Εργασίας και καταχωρίζεται απ' αυτόν. Η καταγγελία λαµβάνει ισχύ ένα 
χρόνο µετά την καταχώρισή της. 

2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτό το πρωτόκολλο και δεν κάνει χρήση της 
δυνατότητας καταγγελίας που προβλέπεται σ' αυτό το άρθρο σε προθεσµία ενός 
έτους µετά την εκπνοή της δεκαετούς περιόδου που αναφέρεται στην προηγούµε- 
νη παράγραφο, θα δεσµεύεται για µια νέα περίοδο 10 ετών και, στη συνέχεια, θα 
µπορεί να καταγγείλει αυτό το πρωτόκολλο στο τέλος κάθε δεκαετούς περιόδου, 
µε τους όρους που προβλέπονται σ' αυτό το άρθρο. 

Άρθρο 9. 

1. 0 Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας θα γνωστοποιεί στα Μέλη 
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας την καταχώριση όλων των επικυρώσεων και 
καταγγελιών αυτού του πρωτοκόλλου. 

2. Γνωστοποιώντας στα Μέλη της Οργάνωσης την καταχώριση της δεύτερης επικύρω- 
σης αυτού του πρωτοκόλλου, ο Γενικός ∆ιευθυντής εφιστά την προσοχή των 
Μελών της Οργάνωσης στην ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου. 

3. 0 Γενικός ∆ιευθυντής θα κοινοποιεί στο Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών 
για καταχώριση, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµέ- 
νων Εθνών, πλήρεις πληροφορίες για όλες τις επικυρώσεις και καταγγελίες αυτού 
του πρωτοκόλλου. 

Άρθρο 10. 

Η αγγλική και γαλλική απόδοση του κειµένου αυτού του πρωτοκόλλου είναι εξίσου 
αυθεντικές. 
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