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Περί κυρώσεως της περί ανεργίας διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως 
εργασίας της Ουασιγκτώνος  
(ΦΕΚ 145/Α/1-07-1920) 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. 

 
Άρθρον μόνον  

 
Κυρούται η περί ανεργίας διεθνής σύμβασις, η ψηφισθείσα υπό της διεθνούς συνδιασκέψεως 
της Εργασίας της Ουασιγκτώνος, έχουσα ως ακολούθως: 
 «Η Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας της Κοινωνίας των 
Εθνών, συγκληθείσα εν Ουασιγκτώνι υπό της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής την 29 Οκτωβρίου 1919, αφού απεφάσισε να αποδεχθή διαφόρους προτάσεις 
σχετικάς προς το ζήτημα «των μέσων της προλήψεως και καταπολεμήσεως της ανεργίας», 
όπερ αποτελεί το 2ον θέμα της ημερησίας διατάξεως της εν Ουάσιγκτώνι συνόδου της 
Συνδιασκέψεως και αφού απεφάσισεν όπως αι προτάσεις αύται διατυπωθούν υπό μορφήν 
διεθνούς συμβάσεως, αποδέχεται το κάτωθι σχέδιον συμβάσεως προς κύρωσιν υπό των 
μελών της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, κατά τας διατάξεις του περί Εργασίας 
Κεφαλαίου της Συνθήκης των Βερσαλλιών της 28 Ιουνίου 1919 και της Συνθήκης του Αγ. 
Γερμανού της 10 Σεπτεμβρίου 1919.  

 
Άρθρον 1  

 
Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν θέλει ανακοινώσει εις το Διεθνές Γραφείον 
Εργασίας, κατά διαστήματα όσον ένεστι βραχύτερα, μη υπερβαίνοντα δε πάντως το τρίμηνον, 
πάσαν διαθέσιμον πληροφορίαν, στατιστικήν ή άλλης φύσεως, αφορώσαν την ανεργίαν, 
περιλαμβανομένης και πάσης γνωστοποιήσεως των ληφθέντων ή ληφθησομένων κατά της 
ανεργίας μέτρων. Εφ'όσον τούτο είναι δυνατόν, αι ως άνω πληροφορίαι πρέπει να 
συλλέγωνται κατά τρόπον ώστε η ανακοίνωσις αυτών να δύναται να γίνη εντός τριμήνου από 
του τέλους της περιόδου εις ην αναφέρονται. 

 
Άρθρον 2  

 
Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν οφείλει να εγκαταστήση σύστημα δημοσίων 
γραφείων δωρεάν εξευρέσεως εργασίας, διατελούντων υπό τον έλεγχον μιας κεντρικής 
Αρχής. Επιτροπαί συγκείμεναι από αντιπροσώπους των εργατών και των εργοδοτών θέλουν 
συστηθή προς γνωμοδότησιν περί παντός θέματος αφορώντος την λειτουργίαν των γραφείων 
τούτων. 
Οσάκις συνυφίστανται δημόσια δωρεάν και ιδιωτικά γραφεία δέον να ληφθώσι μέτρα προς 
συντονισμόν των εργασιών των γραφείων τούτων, επί σχεδίου ειδικού δι'εκάστην χώραν. Η 
λειτουργία των διαφόρων χωρικών συστημάτων θέλει εναρμονισθή παρά του Διεθνούς 
Γραφείου Εργασίας, εν συμφωνία προς τα ενδιαφερόμενα Κράτη. 

 
Άρθρον 3  

 
Τα μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, όσα θέλουσιν επικυρώσει την παρούσαν 
σύμβασιν και έχουν τυχόν εγκαταστήσει σύστημα ασφαλείας κατά της ανεργίας, οφείλουν, 
υπό όρους καθορισθησομένους δια συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών, να 
λάβουν μέτρα ώστε εργάται προερχόμενοι από το εν των κρατών τούτων και εργαζόμενοι επί 



του εδάφους του ετέρου να λαμβάνουν ίσας αποζημιώσεις εκ της ασφαλίσεως προς εκείνας 
ας λαμβάνουν αι εργάται του δευτέρου τούτου Κράτους. 

 
Άρθρον 4  

 
Αι επίσημοι κυρώσεις της παρούσης συμβάσεως θ'ανακοινωθούν εις τον Γενικόν Γραμματέα 
της Κοινωνίας των Εθνών και θα καταχωρισθούν παρ'αυτού κατά τας διατάξεις του 
κεφαλαίου ΧΙΙΙ της συνθήκης των Βερσαλλιών της 28 Ιουνίου 1919 και της συνθήκης του 
Αγίου Γερμανού της 10 Σεπτεμβρίου 1919. 

 
Άρθρον 5  

 
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 επενεχθούν τροποποιήσεις αναγκαίαι δια την 
προσαρμογήν της συμβάσεως εις τας τοπικάς συνθήκας. 
Παν μέλος οφείλει να γνωρίση εις το Διεθνές Γραφείον Εργασίας τας αποφάσεις του ως προς 
εκάστην των αποικιών, ή κτήσεων αυτού, ή των προστατευομένων χωρών, όσαι δεν 
αυτοκυβερνώνται πλήρως. 

 
Άρθρον 6 

 
Άμα τη παρά τη γραμματεία καταχωρήσει των επικυρώσεων παρά δύο μελών της Διεθνούς 
Οργανώσεως της Εργασίας, ο γενικός γραμματεύς της Κοινωνίας των Εθνών θέλει 
ανακοινώσει τούτο εις άπαντα τα μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας. 

 
Άρθρον 7  

 
Η παρούσα σύμβασις άρχεται ισχύουσα από της ημέρας καθ'ην η ως άνω ανακοίνωσις θέλει 
ενεργηθή παρά του γενικού γραμματέως της Κοινωνίας των Εθνών, δεν δεσμεύει δε ειμή όσα 
μέλη διεβίβασαν προς καταχώρησιν την παρ'αυτών επικύρωσιν εις την γραμματείαν. 
Κατ'ακολουθίαν, η παρούσα σύμβασις άρχεται ισχύουσα δια παν έτερον μέλος από της 
ημέρας καθ'ην η παρ'αυτού επικύρωσις κατεχωρίσθη εις την γραμματείαν. 

 
Άρθρον 8 

 
Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν υποχρεούται να εφαρμόση τας διατάξεις αυτής 
το βραδύτερον την 1 Ιουλίου 1921 και να λάβη τα προς εκτέλεσιν των άνω διατάξεων 
αναγκαιούντα μέτρα. 

 
Άρθρον 9  

 
Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν δύνατια να την καταγγείλη εις το τέλος μιας 
δεκαετίας από της ημέρας καθ'ην αρχικώς τίθεται εν ισχύι η σύμβασις, δι'αποφάσεως 
κοινοποιουμένης εις την γενικήν γραμματείαν της Κοινωνίας των Εθνών καταχωριζομένης 
παρ'αυτή. Η καταγγελία ισχύει εν έτος μετά την παρά τη γραμματεία καταχώρησιν. 

 
Άρθρον 10 

 
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας οφείλει άπαξ τουλάχιστον 
κατά δεκαετίαν να υποβάλη εις την γενικήν συνδιάσκεψιν έκθεσιν περί της εφαρμογής της 
παρούσης συμβάσεως, θ'αποφασίζη δε εάν υπάρχη περίπτωσις ίνα αναγραφή εις την 
ημερησίαν διάταξιν της συνδιασκέψεως ζήτημα αναθεωρήσεως ή μεταρρυθμίσεως της 
συμβάσεως. 



 
Άρθρον 11  

 
Το Αγγλικόν και το Γαλλικόν κείμενον της παρούσης συμβάσεως είναι εξίσου αυθεντικά». 
 
Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω 
δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους. 
 

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

Οι Υπουργοί 
 

Επί της Εθνικής Οικονομίας 
Κ. Σπυρίδης 

Επί των Εξωτερικών 
Ν. Πολίτης 

 
 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς 
 

Εν Αθήναις τη 25 Ιουνίου 1920 
 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 
Ιω. Δ. Τσιριμώκος 


