∆ΣΕΙ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 *
"Περί περιορισµού των ωρών εργασίας εν ταις βιοµηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8
καθ'ηµέραν και 48 καθ'έβδοµάδα"

Η Γενική Συνδιάσκεψις της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας,
Κληθείσα εν Ουασιγκτώνι υπό της Κυβερνήσεως των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής την 29ην Οκτωβρίου 1919.
Αφού αποφάσισε να αποδεχθή διαφόρους προτάσεις σχετιζοµένας προς την εφαρµογήν της αρχής της οκταώρου καθ' ηµέραν και της τεσσαρακονταοκταώρου καθ' εβοµάδα εργασίας, ήτις είναι αναγεγραµµένη προς συζήτησιν εις το α' θέµα της ηµερησίας διατάξεως της εν Ουασιγκτώνι συνόδου της συνδιασκέψεως, και
Αφού απεφάσισεν όπως αι προτάσεις αύται διατυπωθούν υπό µορφήν διεθνούς συµβάσεως.
Αποδέχεται, την εποµένην σύµβασιν προς επικύρωσιν παρά των Μελών της ∆ιεθνούς
Οργανώσεως της Εργασίας, συµφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου
της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, ήτις αποκαλείται Σύµβασις περί διαρκείας
της εργασίας (εν τη βιοµηχανία), 1919.
Άρθρον 1.
1 Υπό την έποψιν της εφαρµογής της παρούσης συµβάσεως, θεωρούνται βιοµηχανικαί επιχειρήσεις ιδίως:
α) Τα µεταλλεία, λατοµεία και αι πάσης φύσεως εξορυκτικαί βιοµηχανίαι.
β) Αι βιοµηχανίαι εν αις κατασκευάζονται πρόιόντα, µεταβάλλονται, καθαρίζονται, επισκευάζονται, διακοσµούνται, αποτελειούνται, προετοιµάζονται δια την πώλησιν, ή
εν αις αι ύλαι υφίστανται µεταβολήν, περιλαµβανοµένης της κατασκευής πλοίων,
των βιοµηχανιών αποσυνθέσεως υλικού και της παραγωγής, µετατροπής, και διαβιβάσεως 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, συλλεκτήρων υπονόµων και κοινών φρεάτων, τηλεγραφικών και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, εργοστασίων
φωταερίου, διανοµής ύδατος, ή άλλων οικοδοµικών εργασιών, ως και αι προπαρασκευαστικαί των ανωτέρω εργασιών, εργασίαι.
δ) Η µεταφορά προσώπων και εµπορευµάτων δι' οδών, σιδηροδρόµων ή ύδατος, περιλαµβανοµένης και της αποθηκεύσεως εµπορευµάτων εις τας λιµεναποθήκας, τους
λιµένας, αποβάθρας, και αποθήκας διαµετακοµίσεως, εξαιρουµένης της δια χειρός
µεταφοράς.
2. Αι σχετικαί προς την µεταφοράν δια θαλάσσης και δι' εσωτερικών πλοίµων οδών

Ή ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 1 κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2269/20 (ΦΕΚ 145/Α/
19-11 -20) και παρατίθεται µε τη γλωσσική µορφή που έχει στον κυρωτικό νόµο.
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διατάξεις θέλουν καθορισθή υπό συνδιασκέψεως ειδικής δια την εργασίαν των ναυτιλλοµένων.
3. Αι αρµόδιαι αρχαί εκάστης χώρας θέλουσι καθορίσει τα διακριτικά όρια µεταξύ της
βιοµηχανίας αφ' ενός και του εµπορίου και της γεωργίας αφ' ετέρου.
Άρθρον2.
Εις πάσας τας οιουδήποτε είδους βιοµηχανικάς εργασίας, δηµοσίας ή ιδιωτικάς, ως
και εις τα παραρτήµατα αυτών, εξαιρέσει εκείνων εις ας απασχολούνται µέλη µόνον
µιας και της αυτής οικογενείας, η διάρκεια της εργασίας του προσωπικού δεν δύναται
να υπερβαίνη 8 ώρας ηµερησίως και 48 ώρας καθ' εβδοµάδα, πλην των κάτωθι εξαιρέσεων:
α) Αι διατάξεις της παρούσης συµβάσεως δεν εφαρµόζονται επί προσώπων κατεχόντων θέσιν εποπτείας ή διευθύνσεως ή θέσιν εµπιστευτικήν. β) Οσάκις επί τη βάσει
νόµου ή κατά συνήθειαν ή δια συµφωνίας µεταξύ των οργανώ-σεων εργοδοτών ή
εργατών (ή, ελλείψει τοιούτων οργανώσεων, µεταξύ των αντι-προσώπων εργοδοτών
και εργατών), η διάρκεια της εργασίας µιας ή πλειόνων ηµε-ρών της εβδοµάδος είναι
κατωτέρα των οκτώ ωρών, δύναται, δια πράξεως της αρµοδίας αρχής ή δια
συµφωνίας µεταξύ των µνησθεισών οργανώσεων ή αντιπρο-σωπειών των
ενδιαφεροµένων, να επιτραπή υπέρβασις του ορίου των οκτώ ωρών κατά τας λοιπάς
ηµέρας της εβδοµάδος. Η εν τη παρούση παραγράφω προβλεποµέ-νη υπέρβασις
ουδέποτε δύναται να υπερβή την µίαν ώραν καθ' ηµέραν. γ) Οσάκις το προσωπικόν
εργάζεται κατ' εναλλαγήν (βορρβδ), η διάρκεια της εργα-σίας δύναται να παραταθή
πέραν των οκτώ ωρών καθ' ηµέραν και των τεσσαράκο-ντα οκτώ ωρών καθ' εβδοµάδα,
υπό τον όρον όπως ο µέσος όρος των ωρών της εργασίας, υπολογιζόµενος επί
περιόδου τριών τουλάχιστον εβδοµάδων, µη υπερ-βαίνη οκτώ ώρας καθ' ηµέραν και
τεσσαράκοντα οκτώ καθ' εβδοµάδα.
Άρθρον 3.
Υπέρβασις του εν άρθρ. 2 ορίου των εργασίµων ωρών επιτρέπεται εις περίπτωσιν
δυστυχήµατος επελθόντος ή επικειµένου ή εις περίπτωσιν επειγούσης εργασίας,
εκτελεσθησοµένης δια µηχανών ή εργαλείων ή εις περίπτωσιν ανωτέρας βίας, µόνο
όµως καθ' ό µέτρον αναγκαιοί τούτο ίνα αποτραπή σοβαρά βλάβη εις την τακτικήν
πορείαν της εργασίας.
Άρθρον 4.
Του κατά το άρθρ. 2 ορίου των εργασίµων ωρών επιτρέπεται υπέρβασις εις τας εργασίας ών η συνεχής λειτουργία, ως εκ της φύσεως αυτών, πρέπει να εξασφαλίζηται δια
διαδοχικών εναλλαγών προσωπικού, υπό τον όρον όπως αι ώραι της εργασίας µη
υπερβαίνουσι κατά µέσον όρον τας 56 καθ' εβδοµάδα. Το σύστηµα τούτο ουδαµώς
θίγει τας ηµέρας αδείας, αίτινες χορηγούνται εις τους εργαζοµένους κατά τον εγχώριον νόµον ως αντιστάθµισµα της εβδοµαδιαίας αναπαύσεως.
Άρθρον 5. 1. Οσάκις εις εξαιρετικάς
περιπτώσεις τα εν άρθρ. 2 καθορισθέντα όρια ήθελον ανα2
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γνωρισθή ως ανεφάρµοστα, αλλά µόνον δια τας περιπτώσεις ταύτας, δύναται, δια
συµφωνίας µεταξύ των οργανώσεων εργατών και εργοδοτών και εφ' όσον η
Κυβέρνησις, προς ην αύται δέον να ανακοινωθούν, περιβάλλη αυτάς µε ισχύν
κανονισµού, να καθορισθή επί τη βάσει περιόδου µικροτέρας, πίναξ της ηµερησίας
διαρκείας της εργασίας.
2. 0 µέσος όρος της εργασίας, υπολογιζόµενος επί του εν τω πίνακι αριθµού των
εβδοµάδων, δεν δύναται εν ουδεµιά περιπτώσει να υπερβή τας 48 ώρας καθ' εβδοµάδα.
Άρθρον 6.
1. ∆ια κανονισµών, εκδιδοµένων υπό της αρµοδίας αρχής καθορισθήσονται κατά βιοµηχανίαν ή κατ' επάγγελµα :
α) παρεκκλίσεις διαρκείς, αίτινες θέλουν επιτραπή δια τας προπαρασκευαστικάς ή
συµπληρωµατικάς εργασίας, αίτινες αναγκαίως εκτελούνται έξω του δια την γενική
εργασία της επιχερήσεως ωρισµένου ορίου, ή δι' ωρισµένας κατηγορίας προσώπων, ων η εργασία είναι ιδιαζόντως διαλείπουσα.
β) προσωριναί παρεκκλίσεις αίτινες θέλουν επιτραπή εις τας επιχερήσεις προς αντιµετώπισιν εξαιρετικής συσσωρεύσεως εργασίας.
2. Οι κανονισµοί ούτοι συντάσσονται µετά γνωµοδότησιν των ενδιαφεροµένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, όπου υφίστανται τοιαύται. Οι κανονισµοί
ούτοι θέλουσι καθορίσει το µέγιστον όριον των προσθέτων ωρών, αίτινες εις εκάστην περίπτωσιν δύνανται να επιτραπούν. Το δια τας προσθέτους ταύτας ώρας
αναλογούν ηµεροµίσθιον θα είναι ηυξηµένον κατά 25% τουλάχιστον εν σχέσει
προς το κανονικόν τοιούτον.
Άρθρον 7.
1. Εκάστη κυβέρνησις θέλει ανακοινώσει εις το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας :
α) Πίνακα των εργασιών αίτινες θεωρούνται ως συνεχούς λειτουργίας, κατά την
έννοιαν του άρθρου 4. β) Πλήρεις πληροφορίας περί της εφαρµογής των εν άρθρω
5 προβλεποµένων συµφωνιών. γ) Πλήρεις πληροφορίας περί των κατά το άρθρ. 6 εκδοθέντων
κανονισµών και της
εφαρµογής αυτών.
2. Το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας θέλει υποβάλλει κατ' έτος έκθεσιν επί του ζητήµατος τούτου εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας.
Άρθρον 8.
1. Προς διευκόλυνσιν της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσης συµβάσεως, έκαστος εργοδότης οφείλει:
α) Να γνωστοποιήση δι'αγγελιών τοιχοκολλουµένων εις εµφανές µέρος του καταστήµατος ή εις πάσαν άλλην κατάλληλον θέσιν ή καθ' οιονδήποτε άλλον υπό της
κυβερνήσεως εγκρινόµενον τρόπον, τα ώρας ενάρξεως και λήξεως της εργασίας, ή
οσάκις η εργασία εκτελείται δι' εναλλασσοµένων οµάδων προσωπικού, τας ώρας
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της ενάρξεως και λήξεως της εργασίας εκάστης οµάδος. Αι ώραι καθορίζονται
κατά τρόπον ώστε να µη υπερβαίνουν τα εν τη παρούση συµβάσει προβλεπόµενα
όρια. Άπαξ γνωστοποιηθείσαι δεν τροποποιούνται αι ώραι ειµή κατά τρόπον και
τύπον γνωστοποιήσεως εγκρινόµενον υπό της κυβερνήσεως. β) Να γνωστοποιήση
κατά τον αυτόν τρόπον τα διαρκούσης της εργασίας παρεχόµενα
διαλείµµατα αναπαύσεως, άτινα δεν θεωρούνται ως αποτελούντα µέρος των ωρών
εργασίας. γ) Να αναγράψη εις βιβλίον ειδικόν, τηρούµενον καθ' ον τρόπον
ήθελεν ορίσει η
νοµοθεσία εκάστης χώρας ή ειδικός κανονισµός της αρµοδίας αρχής, όλας τας
πραγµατοποιηθείσας κατά τα άρθρα 3 και 6 της παρούσης συµβάσεως προσθέτους
ώρας εργασίας. 2. Η απασχόλησις προσώπων πέραν των κατά την παραγρ. α'
ορισθησοµένων ωρών ή
διαρκουσών των κατά την παραγρ. β' ωρών αναπαύσεως θεωρείται παράνοµος.
Άρθρον 9.
Η εφαρµογή της παρούσης συµβάσεως εν Ιαπωνία θέλει γίνει υπό τας κάτωθι τροποποιήσεις και επιφυλάξεις:
α') Ως βιοµηχανικαί επιχειρήσεις θεωρηθήσονται ιδία αι εν παραγρ. α' του άρθρου 1
απαριθµηθείσαι, αι εν παραγράφω β' του άρθρου 1 απαριθµηθείσαι, εφ' όσον απασχολούν τουλάχιστον 10 πρόσωπα, αι εν παραγρ. γ' του άρθρου 1 απαριθµηθείσαι,
υπό την επιφύλαξιν ότι αύται περιλαµβάνονται εις την έννοιαν του "εργοστασίου",
οριζοµένην υπό της αρµοδίας αρχής, αι εν παραγρ. δ' του άρθρου 1 απαριθµηθείσαι
βιοµηχανίαι, πλην της µεταφοράς προσώπων ή πραγµάτων δι' οδών, της συσκευασίας εµπορευµάτων εν ταις αποθήκαις, προκυµαίαις, εις τους λιµένας, ως και της
µεταφοράς δια χειρός, και, ασχέτως προς τον αριθµόν των απασχολουµένων προσώπων, εκείναι εκ των παραγρ. β' και γ' βιοµηχανιών όσας η αρµοδία αρχή ήθελε
καθορίσει ως πολύ επικινδύνους ή ανθυγιεινάς.
β') Η πραγµατική διάρκεια της εργασίας παντός προσώπου έχοντος ηλικίαν 15 τουλάχιστον ετών και απασχολουµένου εις βιοµηχανικήν επιχείρησιν δηµοσίαν ή ιδιωτικήν ή εις παραρτήµατα αυτής δεν θέλει υπερβή τας 57 ώρας εβδοµαδιαίως, πλην
της βιοµηχανίας της ακατεργάστου µετάξης, όπου το ανώτατον όριον της εργασίας δύναται να είναι 60 ώραι καθ' εβδοµάδα.
γ') Η πραγµατική διάρκεια της εργασίας εν ουδεµιά περιπτώσει δύναται να υπερβαίνη
τας 48 ώρας καθ' εβδοµάδα δια τα ανήλικα κάτω των 15 ετών, τα απασχολούµενα
εις βιοµηχανικάς επιχειρήσεις δηµοσίας ή ιδιωτικάς ή εις τα παραρτήµατα αυτών
και δια τα πρόσωπα τα απασχολούµενα εις τας υπογείους εργασίας των µεταλλείων, ασχέτως ηλικίας.
δ') 0 περιορισµός των ωρών εργασίας δύναται να τροποποιηθή κατά τους όρους των
άρθρων 2, 3, 4 και 5 της παρούσης συµβάσεως, χωρίς εν πάση περιπτώσει η αναλογία µεταξύ της διαρκείας της επιτρεποµένης υπερβάσεως και της διαρκείας της
συνήθους εβδοµάδος να δύναται να υπερβαίνη την εκ των διατάξεων των ειρηµένων άρθρων προκύπτουσαν τοιαύτην.
ε') Εις πάντας τους εργάτας άνευ διακρίσεως κατηγοριών θα παραχωρήται εβδοµαδιαίως προς ανάπαυσιν περίοδος 24 συνεχών ωρών.
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ζ') Αι διατάξεις της βιοµηχανικής νοµοθεσίας της Ιαπωνίας, αίτινες περιορίζουν την
εφαρµογήν αυτής εις τας επιχειρήσεις εις ας απασχολούνται 15 ή πλέον πρόσωπα,
θα τροποποιηθούν κατά τρόπον ώστε η νοµοθεσία αύτη να εφαρµόζεται εφεξής εις
επιχειρήσεις απασχολούσας 10 ή πλέον πρόσωπα.
η') Αι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου θέλουσι τεθή εν
ισχύϊ το βραδύτερον την 1 Ιουλίου 1922. Πάντως αι διατάξεις του άρθρου 4, ως
τροποποιούνται δια της παραγρ. δ' του παρόντος άρθρου, θέλουσι τεθή εν ισχύϊ το
βραδύτερον την 1 Ιουλίου 1923.
θ') το όριον των 15 ετών, το εν παρ. γ' του παρόντος άρθρου προβλεπόµενον, θέλει
υψωθή εις 16 έτη το βραδύτερον την 1 Ιουλίου 1925.
Άρθρον 10.
Εις τας Βρεταννικάς Ινδίας η αρχή της εξηκονταώρου εβδοµάδος θέλει γίνει δεκτή δι'
όλους τους εργάτας τους απασχολουµένους εις ας βιοµηχανίας εκτείνεται σήµερον η
υπό της κυβερνήσεως των Ινδιών εφαρµοζοµένη βιοµηχανική νοµοθεσία, ως και δια
τά µεταλλεία και τας υπό της αρµοδίας αρχής καθορισθησοµένας κατηγορίας των
σιδηροδροµικών εργασιών. Πάσα τροποποίησις εις τα ανωτέρω καθορισθέντα όρια
δεν δύναται να επιτραπή υπό της αρµοδίας αρχής ειµή µόνον συνωδά προς τας διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσης συµβάσεως. Όσον αφορά τας λοιπάς διατάξεις, η παρούσα σύµβασις δεν θέλει εφαρµοσθή εις τας Ινδίας, δέον όµως εις προσεχή σύνοδον της Γενικής Συνδιασκέψεως να µελετηθή το ζήτηµα του µείζονος περιορισµού των εργασίµων ωρών.
Άρθρον 11.
Αι διατάξεις της παρούσης συµβάσεως δεν εφαρµόζονται εν Κίνα, Περσία, και Σιάµ.
Ουχ' ήττον το ζήτηµα του περιορισµού των εργασίµων ωρών εις τας χώρας ταύτας
θέλει ερευνηθή εις προσεχή σύνοδον της Γενικής Συνδιασκέψεως.
Άρθρον 12.
Όσον αφορά την εφαρµογήν της παρούσης συµβάσεως εν Ελλάδι, η κατά το άρθρον
19 διορία, αφ' ης άρχεται η ισχύς των διατάξεων τούτων, δύναται να µετατεθή µέχρι
της 1ης Ιουλίου 1923 δια τας κάτωθι βιοµηχανίας : 1) Εργοστάσια διθειούχου άνθρακος, 2) εργοστάσια οξέων, 3) βυρσοδεψεία, 4) χαρτοποιεία, 5) τυπογραφεία, 6) πριονιστήρια, 7) αποθήκαι καπνού και καταστήµατα επεξεργασίας αυτού, 8) υπαίθριοι µεταλλευτικαί εργασίαι, 9) χυτήρια, 10) εργοστάσια ασβέστου, 11) βαφεία, 12) υελουργεία
(φυσηταί), 13) εργοστάσια αεριόφωτος (θερµασταί), 14) φορτοεκφορτώσεις εµπορευµάτων. Η αυτή διορία δύναται να µετατεθή µέχρι της 1 Ιουλίου 1924 δια τας ακολούθους βιοµηχανίας:
1) Μηχανολογικαί βιοµηχανίαι. Μηχανουργεία, εργοστάσια χρηµατοκιβωτίων και πλαστίγγων, κλινοποιεία, καρφοβελονοποιεία, εργοστάσια σκαγίων, σιδηρουργεία,
χαλκουργεία και ορεχαλκουργεία, κασσιτερωτήρια, φανοποιεία, εργοστάσια
υδραυλικών εγκατστάσεων.
2) Οικοδοµικαί βιοµηχανίαι. Ασβεστοποιεία, τσιµεντοποιεία, γυψοποιεία, πλινθοποιεία,
κεραµοποιεία, και αγγειοπλαστεία, πλακοποιεία, µαρµαρογλυφεία και πριονιστήρια
5

∆ΣΕΙ
µαρµάρων, εργασίαι εκσκαφής και εργασίαι οικοδοµής οικιών.
3) Κλωστικαί και υφαντικαί βιοµηχανίαι. Κλωστήρια και υφαντήρια, πλην των βαφείων.
4) Βιοµηχανίαι ειδών διατροφής. Αλευρόµυλοι, αρτοποιεία και µακαρονοποιεία, οινοποιεία, οινοπνευµατοποιεία και ποτοποιεία, ελαιουργεία, ζυθοποιεία, παγοποιεία,
και λεµονοδοποιεία, εργοστάσια ζαχαροπλαστικής, και σοκολάτας, αλλαντοποιεία
και κονσερβοποιεία, σφαγεία και κρεοπωλεία.
5) Χηµικαί βιοµηχανίαι. Χρωµατουργεία, υελουργεία (πλην των φυσητών), εργοστάσια
τερεβινθελαίου και τρυγικών αλάτων, εργοστάσια οξυγόνου και φαρµακευτικών
προϊόντων, εργοστάσια λινελαίου, γλυκερίνης, ανθρακασβέστου και φωταερίου
(πλην των θερµαστών).
6) Βιοµηχανίαι δέρµατος. Υποδηµατοποιεία και εργοστάσια δερµατίνων ειδών.
7) Βιοµηχανίαι χάρτου και εκτυπώσεως. Εργοστάσια φακέλλων, καταστίχων, βιβλιοδετεία, κυτιοποιεία και σακκουλοποιεία, λιθογραφεία και τσιγκογραφεία.
8) Βιοµηχανίαι ειδών ιµατισµού. Ραφεία ενδυµάτων και ασπρορούχων, σιδηρωτήρια,
εφαπλωµατοποιεία, πιλοποιεία, εργοστάσια τεχνητών ανθέων, πτερών και χειροτεχνηµάτων, οµβρελοποιεία.
9) Βιοµηχανίαι επεξεργασίας ξύλου. Ξυλουργεία, βαρελοποιεία, καρροποιεία, αµαξοποιεία, καρεκλοποιεία, επιπλοποιεία, κορνιζοποιεία, εργοστάσια ψηκτρών και
σαρώθρων.
10) Βιοµηχανίαι ηλεκτρισµού. Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, εργοστάσια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
11) Εργασίαι µεταφορών δια ξηράς. Σιδηροδροµικοί υπάλληλοι, τροχιοδροµικοί,
σωφέρ, αµαξηλάται, καρραγωγείς.
Άρθρον 13.
∆ια την εφαρµογήν της παρούσης συµβάσεως εν Ρουµανία η ηµεροµηνία αφ' ης κατά το
άρθρον 19 θέλει αρχίσει η ισχύς της δύναται ν' αναβληθή µέχρι της 1ης Ιουλίου 1924.
Άρθρον 14.
Αι διατάξεις της παρούσης Συµβάσεως δύναται εν πάση χώρα να ανασταλούν δια διαταγής της Κυβερνήσεως, εν περιπτώσει πολέµου ή κινδύνου της εθνικής ασφάλειας.
Άρθρον 15.
Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης Συµβάσεως, κατά τα οριζόµενα υπό του Καταστατικού Χάρτοτυ της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, ανακοινούνται προς τον
Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ' ου και καταχωρίζονται.
Άρθρον 16.
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 δύναται να επιτευχθούν τροποποιήσεις αναγκαίαι δια την προσαρµογήν της
Συµβάσεως εις τας τοπικάς συνθήκας.
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2. Παν Μέλος οφείλει να γνωρίση εις το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας τας αποφάσεις
του ως προς εκάστην των αποικιών ή κτήσεων αυτού ή των προστατευοµένων
χωρών, όσαι δεν αυτοκυβερνώνται πλήρως.
Άρθρον 17.
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.
Άρθρον 18.
Η παρούσα Σύµβασις άρχεται ισχύουσα αφ' ης γνωστοποιηθή υπό του Γενικού
∆ιευθυντού του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, δεσµεύει δε µόνον τα Μέλη ων η επικύρωσις 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 19.
Παν µέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν υποχρεούται να εφαρµόση τας διατάξεις αυτής το βραδύτερον την πρώτην Ιουλίου χίλια εννεακόσια είκοσι ένα και λάβη
τα προς εκτέλεσιν των ως άνω διατάξεων αναγκαιούντα µέτρα.
Άρθρον20.
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 καταχωριζοµένης. Η καταγγελία έχει αποτελέσµατα µόνον µετά πάροδον έτους αφ' ης καταχωρισθή εις το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας.
Άρθρον21.
Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον όπως τουλάχιστον
ανά πάσαν δεκαετίαν υποβάλλη εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν επί της εφαρµογής της παρούσης Συµβάσεως και αποφασίζη την αναγραφήν εις την ηµερησίαν
διάταξιν της Συνδιασκέψεως θέµατος αναθεωρήσεως ή τροποποιήσεως της ειρηµένης
Συµβάσεως.
Άρθρον22. Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον
της παρούσης συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά.
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