
ΝΟΜΟΣ: 3924/1959 
 
Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 89 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί νυκτερινής εργασίας των 
απασχολουµένων εν τη Βιοµηχανία Γυναικών». 
(ΦΕΚ 1/Α/2-1-59) 
 

ΠΑΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρον Πρώτον 
 
Κυρούται η υπ' αριθ. 89 ∆ιεθνής Σύµβασις "περί νυκτερινής εργασίας των απασχολουµένων 
εν τη Βιοµηχανία γυναικών" ψηφισθείσα εν Αγίω Φραγκίσκω το 1948 υπό της ∆ιεθνούς 
Συνδιασκέψεως Εργασίας κατά την 31ην Σύνοδον αυτής, έχουσα ούτω εν Ελληνική 
µεταφράσει και Γαλλικώ πρωτοτύπω. 
 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΑΡΙΘ. 89 
 

Περί νυκτερινής εργασίας των αποσχολουµένων εν τη βιοµηχανία γυναικών. 
(Ως αναθεωρήθη το 1948) 

 
Η Γενική Συνδιάσκεψις της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας. 
Συγκληθείσα εν Αγίω Φραγκίσκω υπο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 17ην Ιουνίου 1948, εις την τριακοστήν πρώτην 
σύνοδον αυτής. 
Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την µερικήν 
αναθεώρησιν της συµβάσεως περί νυκτερινής εργασίας (γυναικών) 1919, ήτις εγένετο δεκτή 
υπό της Συνδιασκέψεως εις την πρώτην αυτής σύνοδον, και της συµβάσεως περί νυκτερινής 
εργασίας (γυναίκες) (ως ανεθεωρήθη το 1934) ήτις εγένετο δεκτή υπό της Συνδιασκέψεως εις 
την 18ην Σύνοδον αυτής ζήτηµα αποτελούν το ένατον θέµα της ηµερησίας διατάξεως της 
Συνόδου. 
Λαβούσα υπ' όψει ότι αι προτάσεις αύται δέον να λάβουν τον τύπον διεθνούς Συµβάσεως. 
Ψηφίζει σήµερον ενάτην Ιουλίου χίλια εννεακόσια τεσσαράκοντα οκτώ (1948) την ως έπεται 
σύµβασιν, ήτις αποκαλείται Σύµβασις περί νυκτερινής εργασίας (γυναικών) (ως ανεθεωρήθη 
τω 1948). 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΓΕΝΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρθρον 1. 
 
1. Εν τη εννοία της παρούσης Συµβάσεως, ως Βιοµηχανικαί επιχειρήσεις" θεωρούνται ιδία: 
α) τα µεταλλεία, λατοµεία και αι πάσης φύσεως εξορυκτικαί Βιοµηχανίαι, 
β) αι επιχειρήσεις εν αις κατασκευάζονται προϊόντα µεταβάλλονται, καθορίζονται, 
επικευάζονται διακοσµούνται, αποτελειούνται, προετοιµάζονται προς πώλησιν, 
καταστρέφονται ή κατεδαφίζονται ή εν αις ύλαι υφίστανται µεταβολήν, περιλαµβανοµένων 
των επιχειρήσεων κατασκευής πλοίων, παραγωγής, µετατροπής και µεταδόσεως του 
ηλεκτρισµού και της κινητηρίου δυνάµεως εν γένει, 
γ) αι επιχειρήσεις δοµήσεως και αι της αρµοδιότητος των πολιτικών µηχανικών, 
περιλαµβανοµένων των εργασιών δοµήσεως, επισκευής, συντηρήσεως, µετατροπής και 
κατεδαφίσεως. 



2. Η αρµόδια αρχή θέλει καθορίσει την διαχωριστικήν γραµµήν µεταξύ αφ' ενός της 
Βιοµηχανίας και αφ' ετέρου της γεωργίας, του εµπορίου και των άλλων µη βιοµηχανικών 
εργασιών. 
 

Άρθρον 2. 
 
Εν τη εννοία της παρούσης συµβάσεως ο όρος «νύξ» σηµαίνει περίοδον ένδεκα τουλάχιστον 
συνεχών ωρών περιλαµβανουσών διάστηµα καθοριζόµενον υπο της αρµοδίας αρχής, επτά 
συνεχών ωρών τουλάχιστον παρεντιθεµένων µεταξύ της δεκάτης εσπερινής και της εβδόµης 
πρωϊνής. Η αρµοδία αρχή δύναται να καθορίζη διάφορα διαστήµατα δια διαφόρους περιοχάς, 
βιοµηχανίας, επιχειρήσεις ή κλάδους βιοµηχανιών ή επιχειρήσεων, δέον όµως όπως 
συµβουλεύηται τας ενδιαφεροµένας οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων προ του 
καθορισµού διαστήµατος αρχοµένου µετά την ενδεκάτην εσπερινήν. 
 

Άρθρον 3. 
 
Αι γυναίκες, αδιακρίτως ηλικίας, δεν δύνανται να απασχολώνται την νύκτα εις καµµίαν 
βιοµηχανικήν επιχείρησιν δηµόσιαν ή ιδιωτικήν, ούτε εις παράρτηµά τι των επιχειρήσεων 
τούτων, εξαιρέσει των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται µόνον µέλη της αυτής οικογενείας. 
 

Άρθρον 4. 
 
Το άρθρον 3 δεν έχει εφαρµογήν: 
α) Εις περίπτωσιν ανωτέρας βίας, οσάκις εν τινι επιχειρήσει επέρχεται διακοπή 
εκµεταλλεύσεως απρόβλεπτος και µη περιοδικού χαρακτήρος, 
β) εις ην περίπτωσιν η εργασία γίνεται επι πρώτων υλών ή υλών εν επεξεργασία, αίτινες θα 
ήσαν επιδεκτικαί λίαν ταχείας αλλοιώσεως, οσάκις τούτο, είναι αναγκαίον προς διάσωσιν 
των εν λόγω υλών εξ αναποφεύκτου απωλείας. 
 

Άρθρον 5. 
 
1. Η απαγόρευσις της νυκτερινής εργασίας των γυναικών δύναται να αναστέλλεται δι' 
αποφάσεως της Κυβερνήσεως µετά γνώµην των ενδιαφεροµένων οργανώσεων εργοδοτών και 
εργαζοµένων, οσάκις λόγω περιστάσεων ιδιαζόντως σοβαρών, το εθνικόν συµφέρον απαιτεί 
τούτο. 
2. Η αναστολή αύτη δέον να γνωστοποιήται εις τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς 
Γραφείου Εργασίας υπο της ενδιαφεροµένης Κυβερνήσεως εις την ετήσιαν έκθεσιν αυτής 
περί εφαρµογής της συµβάσεως. 
 

Άρθρον 6. 
 
Εις τας βιοµηχανικάς επιχειρήσεις τας υποκειµένας εις την επίδρασιν των εποχών και εις 
πάσαν περίπτωσιν καθ' ην εξαιρετικαί περιστάσεις απαιτούν τούτο, η εν άρθρω 2 οριζοµένη 
διάρκεια της νυκτερινής περιόδου δύναται να περιορίζηται εις δέκα ώρας επι εξήκοντα 
ηµέρας κατ' έτος. 
 

Άρθρον 7. 
 
Εις ας χώρας το κλίµα καθιστά την ηµερησίαν εργασίαν, ιδιαιτέρως επίπονον, η νυκτερινή 
περίοδος δύναται να είναι βραχυτέρα της οριζοµένης υπό των ανωτέρω άρθρων υπο τον όρον 
όπως χορηγήται ως αντιστάθµισµα ανάπαυσις κατά την διάρκειαν της ηµέρας. 
 

Άρθρον 8. 
 
Η παρούσα σύµβασις δεν έχει εφαρµογήν: 



α) εις τας γυναίκας αίτινες κατέχουν θέσεις διευθύνσεως ή θέσεις τεχνικού χαρακτήρος 
συνεπαγοµένας ευθύνην, 
β) εις τας γυναίκας τας ασχολουµένας εις τας υπηρεσίας της υγιεινής και της ευηµερίας και 
αίτινες κανονικώς δεν εκτελούν εργασίαν χειρός. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΓΕΝΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΧΩΡΑΣ 

Άρθρον 9. 
 
Εις ας χώρας δηµόσιος διακανονισµός εφαρµόζεται εις την απασχόλησιν των γυναικών κατά 
την νύκτα εις τας Βιοµηχανικάς επιχειρήσεις, ο όρος "νύξ" προσωρινώς, και δια περίοδον 
τριών το πολύ ετών δύναται να σηµαίνη, κατά την διάκρισιν της Κυβερνήσεως, περίοδον 
δέκα µόνον ωρών, ήτις θέλει περιλαµβάνει χρονικόν διάστηµα καθοριζόµενον υπο της 
αρµοδίας αρχής επτά τουλάχιστον ωρών, και παρεµβαλλόµενον µεταξύ της δεκάτης 
εσπερινής ώρας και της εβδόµης πρωϊνής. 
 

Άρθρον 10. 
 
1. Αι διατάξεις της παρούσης Συµβάσεως έχουν εφαρµογήν εις τας Ινδίας υπο την επιφύλαξιν 
των εις το παρόν προβλεποµένων τροποποιήσεων. 
2. Αι ειρηµέναι διατάξεις έχουν εφαρµογήν εις όλα τα εδάφη εις α η νοµοθετική εξουσία των 
Ινδιών έχει αρµοδιότητα να εφαρµόζη ταύτας. 
Ο όρος «Βιοµηχανικαί επιχειρήσεις» θέλει περιλαµβάνει: 
α) τα εργοστάσια τα καθοριζόµενα ως τοιαύτα υπο του περί εργοστασίων Νοµού των Ινδιών 
(Indian Factories Act), 
β) Τα Μεταλλεία εις τα οποία έχει εφαρµογήν ο επί των Μεταλλείων Νόµος των Ινδιών 
(Indian Mines Act). 
 

Άρθρον 11. 
 
1. Αι διατάξεις της παρούσης Συµβάσεως έχουν εφαρµογήν εις το Πακιστάν υπό την 
επιφύλαξιν των εν τω παρόντι άρθρω προβλεποµένων τροποποιήσεων. 
2. Αι ειρηµέναι διατάξεις έχουν εφαρµογήν εις όλα τα εδάφη εις τα οποία η νοµοθετική 
εξουσία του Πακιστάν έχει αρµοδιότητα να εφαρµόζη ταύτας. 
3. Ο όρος «Βιοµηχανικαί επιχειρήσεις» περιλαµβάνει: 
α) τα εργοστάσια τα καθοριζόµενα ως τοιαύτα υπο του Νόµου περί των εργοστασίων. 
β) τα µεταλλεία εις τα οποία έχει εφαρµογήν ο περί των µεταλλείων Νόµος. 
 

Άρθρον 12. 
 
1. Η ∆ιεθνής Συνδιάσκεψις της Εργασίας, εις οιανδήποτε σύνοδον αυτής εις ην εν τη 
ηµερησία διατάξει περιλαµβάνεται το εν λόγω θέµα δύναται να αποδέχεται δια της 
πλειοψηφίας των 2/3 σχέδια τροποποιήσεως ενός ή πλειόνων των προηγουµένων άρθρων του 
δευτέρου Μέλους της παρούσης Συµβάσεως. 
2. Τοιαύτα σχέδια τροποποιήσεως δέον να αναφέρουν το Μέλος ή τα Μέλη εις α έχουν 
εφαρµογήν και δέον εντός έτους ή λόγω εξαιρετικών περιστάσεων εντός δεκαοκταµήνου από 
της λήξεως της συνόδου της συνδιασκέψεως να υποβάλλωνται υπό του Μέλους ή των 
Μελών, εις α έχουν εφαρµογήν εις την αρχήν ή τας αρχάς εις την αρµοδιότητα των οποίων 
υπάγονται καθ' ύλην προς µετατροπήν τούτων εις νόµον ή προς λήψιν άλλων µέτρων. 
3. Το Μέλος το οποίον ήθελεν επιτύχει την συναίνεσιν της αρµοδίας αρχής ή αρχών θέλει 
ανακοινοί την εκ µέρους του ρητήν επικύρωσην της τροποποιήσεως, εις τον Γενικόν 
∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, προς καταχώρισιν. 
4. Τοιαύτα σχέδια τροποποιήσεως άπαξ επικυρωθέντα υπο του Μέλους ή των Μελών εις τα 
οποία έχουν εφαρµογήν, τίθενται εν ισχύϊ ως τροποποίησις της παρούσης Συµβάσεως. 
 



ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΤΕΛΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρον 13. 
 
Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης Συµβάσεως, δέον όπως ανακοινούνται εις τον 
Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, παρ' ου και καταχωρίζονται. 
 

Άρθρον 14. 
 
1. Η παρούσα Σύµβασις δεσµεύει µόνον τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας 
ων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπο του Γενικού ∆ιευθυντού. 
2. Τίθεται εν ισχύϊ δώδεκα µήνας µετά την υπό του Γενικού ∆ιευθυντού καταχώρισιν των 
επικυρώσεων 2 Μελών. 
3. Κατ' ακολουθίαν η Σύµβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι' έκαστον Μέλος δώδεκα µήνας αφ' 
ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτής. 
 

Άρθρον 15. 
 
1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν δύναται να καταγγείλη ταύτην µετά 
πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινουµένης εις τον 
Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ' αυτού καταχωριζοµένης. Η 
καταγγελία έχει αποτέλεσµα µετά πάροδον έτους από της καταχωρήσεως αυτής. 
2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν το οποίον, εντός έτους από της λήξεως της 
εν τη προηγουµένη παραγράφω µνηµονευοµένης δεκαετίας, δεν κάµνει χρήσιν του, υπό του 
παρόντος άρθρου, προβλεποµένου δικαιώµατος καταγγελίας, δεσµεύεται δια µίαν νέαν 
δεκαετίαν και συνεπώς δικαιούται να καταγγείλη την παρούσαν Σύµβασιν επι τη λήξει 
εκάστης 10ετίας υπο τους εις το παρόν άρθρον προβλεποµένους όρους. 
 

Άρθρον 16. 
 
1. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντα τα Μέλη 
της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας την καταχώρισιν πασών των επικυρώσεων και 
καταγγελειών αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν υπό των Μελών της Οργανώσεως. 
2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρισιν της δευτέρας επικυρώσεως 
ήτις τω έχει ανακοινωθή. Ο Γενικός ∆ιευθυντής επισύρει την προσοχήν των Μελών της 
Οργανώσεως επι της ηµεροµηνίας της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συµβάσεως. 
 

Άρθρον 17. 
 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινοί εις τον Γενικόν 
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών προς καταχώρισιν 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. 
 

Άρθρον 18. 
 
Επι τη λήξει εκάστης δεκαετίας απο 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 εάν 
συντρέχη περίπτωσις αναγραφής εις την ηµερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως, θέµατος 
ολικής ή µερικής αναθεωρήσεως ταύτης. 
 

Άρθρον 19. 
 



1. Εν η περίπτωσει η συνδιάσκεψις αποδεχθή νεωτέραν Σύµβασιν επαγοµένην εν όλω 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 15, άµεσον καταγγελίαν της 
παρούσης Συµβάσεως υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύϊ η επαγοµένη 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 υπο τον τύπον και το περιεχόµενον 
αυτής δια τα Μέλη άτινα επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελεν επικυρώσει την αναθεωρούσαν 
ταύτην νέαν Σύµβασιν. 
 

Άρθρον 20. 
 
Το Γαλλικόν και το Αγγλικόν κείµενον της παρούσης Συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. 
 

Άρθρον ∆εύτερον 
 
Πάσα διάταξις της κειµένης νοµοθεσίας παρέχουσα τυχόν µείζονα πλεονεκτήµατα εις τα δια 
της υπό του παρόντος Νόµου κυρουµένης Συµβάσεως προστατευόµενα πρόσωπα, τηρείται εν 
ισχύϊ συµφώνως προς το άρθρον 19 παρ. 8 του Καταστατικού Χάρτου της ∆ιεθνούς 
Οργανώσεως Εργασίας, κυρωθέντος δια του Ν.∆. 399/1947. 
 

Άρθρον Τρίτον 
 
Επιτρέπεται όπως δια Β.∆. προτάσει του Υπουργού Εργασίας κωδικοποιηθώσιν εις ενιαίον 
κείµενον αι διατάξεις του παρόντος Νόµου και της δια τούτου κυρούµενης ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως µετά των λοιπών διεπουσών το θέµα διατάξεων, επιτρεποµένης της αλλαγής της 
σειράς των διατάξεων και της αριθµήσεως άρθρων και παραγράφων. 
 

Άρθρον Τέταρτον 
 
Η ισχύς του παρόντος άρχεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 14 της κυρουµένης διά του 
παρόντος Ν. ∆/τος, ∆ιεθνούς Συµβάσεως, ορισθήσεται δε διά Β.∆/τος, καταργουµένου από 
της ηµεροµηνίας ταύτης του Ν.∆. 30/31 Οκτωβρίου 1935 "περί κυρώσεως της ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως, περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών". 
 

Εν Αθήναις τη 30 ∆εκεµβρίου 1958 
 

ΠΑΥΛΟΣ Β΄ 
 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Α. ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ 

 
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. 

 
 

Εν Αθήναις τη 2 Ιανουαρίου 1959 
 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΑΣ 


