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∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 

"Για τη νυκτερινή εργασία στα αρτοποιεία" 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνήλθε εκεί στις 19 Μαίου 1925, στην έβδοµη σύνοδό της, 
Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις σχετικά µε τη νυκτερινή εργασία 
στα αρτοποιεία, ζήτηµα που αποτελεί το τέταρτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της 
συνόδου και, 
Αφού αποφάσισε οι προτάσεις αυτές να διατυπωθούν µε τη µορφή ∆ιεθνούς Σύµβα- 
σης, 
Αποδέχεται, σήµερα 8 Ιουνίου 1925, την παρακάτω σύµβαση που θα αποκαλείται Σύµ- 
βαση για τη νυκτερινή εργασία (αρτοποιεία), 1925, µε σκοπό να επικυρωθεί αυτή από 
τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστα- 
τικού της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Άρθρο 1. 

1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις αυτής της 
Σύµβασης, η παρασκευή, κατά την νύκτα, άρτου, γλυκισµάτων και παρεµφερών 
προίόντων µε βάση το αλεύρι απαγορεύεται. 

2. Η απαγόρευση αυτή εφαρµόζεται στην εργασία όλων των ατόµων, τόσο των εργο- 
δοτών όσο και των εργαζοµένων, που µετέχουν στην παρασκευή αυτή. Η απαγό- 
ρευση όµως αυτή δεν αναφέρεται στην οικιακή παρασκευή άρτου που πραγµατο- 
ποιείται από τα µέλη µιας οικογένειας για την προσωπική τους κατανάλωση. 

3. Η Σύµβαση αυτή δεν αναφέρεται στη χονδρική κατασκευή παξιµαδιών (όίεουίίδ). 
Ανήκει σε κάθε Μέλος το δικαίωµα να καθορίσει, αφού συνεννοηθεί µε τις ενδια- 
φερόµενες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, σε ποιά προϊόντα πρέπει να 
εφαρµόζεται ο όρος "βίδουίίδ" για την εφαρµογή αυτής της Σύµβασης. 

Άρθρο2 

Για την εφαρµογή αυτής της Σύµβασης, ο όρος "νύχτα" σηµαίνει µία περίοδο τουλάχι-
στον επτά συνεχών ωρών. Η έναρξη και η λήξη αυτής της περιόδου θα καθορίζονται 
από τις αρµόδιες αρχές της κάθε χώρας, µετά από συνεννόηση µε τις ενδιαφερόµε-
νες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις και θα περιλαµβάνει το διάστηµα ανάµεσα 
στην 11η νυκτερινή και 5η πρωινή ώρα. Όταν το κλίµα ή η εποχή το δικαιολογούν, ή 
µετά από συµφωνία ανάµεσα στις ενδιαφερόµενες εργοδοτικές και εργατικές οργα-
νώσεις το διάστηµα ανάµεσα στην 10η νυκτερινή και στην 4η πρωινή ώρα θα µπορεί 
να αντικαταστήσει το διάστηµα από την 11η νυκτερινή έως την 5η πρωινή ώρα. 

Άρθρο 3. 

Μετά από συνεννόηση µε τις ενδιαφερόµενες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, 
θα είναι δυνατό να καθιερωθούν κανονισµοί από τις αρµόδιες αρχές της κάθε χώρας 
για να καθορίσουν τις παρακάτω εξαιρέσεις από την εφαρµογή των διατάξεων του 
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άρθρου 1 : 
α) τις νόµιµες εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των προπαρασκευα- 

στικών και συµπληρωµατικών εργασιών, στο µέτρο που η εκτέλεσή τους είναι ανα- 
γκαία έξω από την κανονική διάρκεια της εργασίας, µε την επιφύλαξη ότι ο αριθµός 
των εργαζοµένων που ασχολούνται στις εργασίες αυτές θα είναι περιορισµένος 
στο απόλυτα αναγκαίο και ότι οι νέοι κάτω των 18 ετών δε θα µπορούν να µετά- 
σχουν στις εργασίες αυτές, β) τις µόνιµες εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες που 
προκύπτουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες της βιοµηχανίας αρτοποιίας στις τροπικές 
χώρες, γ) τις µόνιµες εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για να εξασφαλίσουν την 

εβδοµαδιαία 
ανάπαυση, δ) τις προσωρινές εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για να επιτρέψουν 

στις επιχειρή- 
σεις να αντιµετωπίσουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αύξηση της εργασίας ή ανά- 
γκες εθνικής φύσεως. 

Άρθρο 4 

Θα µπορεί επίσης να επιτραπεί εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 1, σε περίπτω-
ση ατυχήµατος που επήλθε ή πρόκειται να επέλθει, σε περίπτωση επείγουσας φύσε-
ως εργασιών στις µηχανές ή στα εργαλεία, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας, αλλά 
µόνο στο µέτρο που είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί σοβαρή διατάραξη στην 
κανονική λειτουργία του καταστήµατος. 

Άρθρο 5 

Κάθε Μέλος που επικυρώνει αυτή τη Σύµβαση θα λαµβάνει κάθε κατάλληλο µέτρο για 
να εξασφαλίσει µε τα πιο πρόσφορα µέσα την αποτελεσµατική γενική εφαρµογή της 
απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 και να ζητήσει για το σκοπό αυτό τη 
συνεργασία των εργοδοτών και των εργαζοµένων καθώς και των οργανώσεών τους, 
σύµφωνα µε τη Σύσταση που ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνδιάσκεψη Εργασίας στην 
πέµπτη σύνοδό της (1923). 

Άρθρο 6 Οι διατάξεις αυτής της Σύµβασης 

θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1927. 

Άρθρο 7. 

Οι επίσηµες επικυρώσεις αυτής της Σύµβασης θα κοινοποιούνται, σύµφωνα µε ό,τι 
ορίζει το Καταστατικό της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στο Γενικό ∆ιευθυντή του 
∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίαςγια καταχώριση. 

Άρθρο 8. 

1. Η Σύµβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει µόλις καταχωριστούν από το Γενικό ∆ιευθυ-
ντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, οι επικυρώσεις δύο Μελών της ∆ιεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας. 
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2. Η Σύµβαση αυτή θα δεσµεύει εκείνα µόνο τα Μέλη που η επικύρωσή τους θα έχει 
καταχωριστεί στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας. 

3. Στη συνέχεια, η Σύµβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει για κάθε άλλο Μέλος από την 
ηµεροµηνία καταχώρισης της επικύρωσής του στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας. 

Άρθρο 9. 

Μόλις καταχωριστούν στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας οι επικυρώσεις δύο Μελών της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργα-
σίας θα γνωστοποιεί το γεγονός αυτό σε όλα τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας. Θα τους γνωστοποιεί επίσης την καταχώριση των επικυρώσεων που θα του 
έχουν κοινοποιηθεί µεταγενέστερα από τα άλλα Μέλη της Οργάνωσης. 

Άρθρο 10. 

Κάθε Μέλος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που επικυρώνει αυτή τη σύµβαση 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να την εφαρµόσει στις αποικίες, κτήσεις του και στα 
εδάφη που προστατεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού 
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Άρθρο 11. 

Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση θα µπορεί να την καταγγείλει µετά 
τη λήξη περιόδου δέκα ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής έναρξης ισχύος της µε 
πράξη που θα κοινοποιείται στο Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας 
και θα καταχωρίζεται απ' αυτόν. Η καταγγελία θα ισχύσει ένα χρόνο από την καταχώ-
ρισή της. 

Άρθρο 12. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, κάθε φορά που θα το κρί-
νει αναγκαίο, θα υποβάλλει στη Γενική Συνδιάσκεψη έκθεση πάνω στην εφαρµογή 
αυτής της Σύµβασης και θα εξετάζει αν πρέπει να εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη 
της Συνδιάσκεψης θέµα ολικής ή µερικής αναθεώρησής της. 

Άρθρο 13. Το γαλλικό και αγγλικό κείµενο 

αυτής της Σύµβασης είναι εξίσου αυθεντικά 
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