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∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 42* 

"Περί αποζηµιώσεως των επαγγελµατικών ασθενειών" 

Η Γενική Συνδιάσκεψις της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, 
Συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 4ην Μαίου 1934, εις την δεκάτην ογδόην αυτής 
σύνοδον, 
Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων, σχετικών προς την µερικήν 
αναθεώρησιν, της, υπό της Συνδιασκέψεως εις την εβδόµην αυτής σύνοδον, γενοµέ- 
νης αποδεκτής Συµβάσεως περί "αποζηµιώσεως των επαγγελµατικών ασθενειών", 
ζήτηµα περιλαµβανόµενον εις το πέµπτον θέµα της ηµερησίας διατάξεως της συνό- 
δου. 
Αφού απεφάσισεν ότι αι προτάσεις αύται δέον να λάβουν τον τύπον διεθνούς 
Συµβάσεως, 
Αποδέχεται σήµερον εικοστήν πρώτην Ιουνίου χίλια εννεακόσια τριάκοντα τέσσερα, 
την ως έπεται Σύµβασιν, ήτις θέλει αποκαλείται Σύµβασις (αναθεωρητική) περί επαγ- 
γελµατικών ασθενειών, 1934. 

Άρθρον 1. 

1. Παν Μέλος της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας επικυρούν την παρούσαν 
Σύµβασιν υποχρεούται όπως εξασφαλίση εις τα θύµατα των επαγγελµατικών ασθε- 
νειών ή εις τους εξ αυτών έλκοντας διαιώµατα, αποζηµίωσιν συµφώνως προς τας 
γενικάς αρχάς της εθνικής αυτού νοµοθεσίας περί αποζηµιώσεως ατυχηµάτων 
εργασίας. 

2. Το ποσόν της αποζηµιώσεως ταύτης δεν θα είναι κατώτερον του προβλεποµένου 
υπό της εθνικής νοµοθεσίας δια τας εξ ατυχηµάτων εργασίας, βλάβας. Επιφυλασ- 
σοµένης της διατάξεως ταύτης έκαστον Μέλος είναι ελεύθερον, καθορίζον εν τη 
εθνική αυτού νοµοθεσία τους όρους περί πληρωµής της αποζηµιώσεως των περί 
ων πρόκειται ασθενειών και εφαρµόζον εις τας εν λόγω ασθενείας την σχετικήν 
περί αποζηµιώσεως των ατυχηµάτων εργασίας νοµοθεσίαν αυτού, να αποδέχηται 
τας κατά την κρίσιν του, προσφόρους τροπολογίας και προσαρµογάς. 

Άρθρον2. 
Παν Μέλος της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας επικυρούν την παρούσαν 
Σύµβασιν υποχρεούται όπως θεωρή ως επαγγελµατικάς ασθενείας τας ασθενείας και 
δηλητηριάσεις τας προκαλουµένας υπό των, εις τον κατωτέρω πίνακα αναγραφοµέ-
νων ουσιών, οσάκις αι εν λόγω ασθένειαι και δηλητηριάσεις εµφανίζονται εις τους 
εργαζοµένους εις επαγγέλµατα, βιοµηχανίας ή µεθόδους επεξεργασίας αντιστοιχού-
σας εις τας εις τον ειρηµένον πίνακα αναγραφοµένας δηλητηριάσεις ή ασθενείας και 

* Η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 42 κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2080/52 (ΦΕΚ 
108/Α/28-4-52) και παρατίθεται µε τη γλωσσική µορφή που έχει στον κυρωτικό νόµο. 
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προκυπτούσας εκ της εργασίας εις επιχείρησιν καλυπτοµένην υπό της εθνικής νοµο-
θεσίας. 

ΠΙΝΑΞ 
 

Πίναξ των ασθενειών και των 
τοξικών ουσιών 

Πίναξ των επαγγελµάτων, βιοµηχανιών ή αντιστοί-
χων µεθόδων επεξεργασίας. 

∆ηλητηρίασις δια µολύβδου, 
των κραµάτων και συνθέτων 
αυτού µετά των αµέσων συνε-
πειών της δηλητηριάσεως ταύ-
της. 

Κατεργασία µεταλλευµάτων εµπεριεχόντων µόλυ-
βδον συµπεριλαµβανοµένης και της µολυβδούχου 
τέφρας των εργοστασίων ψευδαργύρου. Τήξις 
παλαιού ψευδαργύρου και µολύβδου εις ακα-
τεργάστους όγκους. Κατασκευή αντικειµένων εκ χυτού 
µολύβδου ή µολυ-βδούχων µιγµάτων. Πολυγραφικαί 
βιοµηχανίαι. Κατεργασία των συνθέτων του µολύβδου. 
Κατασκευή και επισκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών. 
Παρασκευή και χρήσις υαλογανωµάτων περιεχόντων 
µόλυβδον. Στίλβωσις δια ρινισµάτων µολύβδου ή δια 
µολυβδού-χου στιλβοκόνεως. Εργασία χρωµατισµού 
περιλαµβάνουσα την προπα-ρασκευήν ή την 
κατεργασίαν επιχρισµάτων, µαστί-χης, (στόκου) ή 
χρωµάτων περιεχόντων χρωστικάς ουσίαςµολύβδου. 

∆ηλητηρίασις δι' υδραργύρου 
των κραµάτων και συνθέτων 
αυτού µετά των αµέσων συνε-
πειών της δηλητηριάσεως ταύ-
της. 

Κατεργασία µεταλλευµάτων υδραργύρου. Κατασκευή 
συνθέτων του υδραργύρου. Κατασκευή µετρικών ή 
εργαστηριακών οργάνων. Παρασκευή πρώτων υλών 
δια την πιλοποιίαν. Επιχρυσώσεις δια πυρός. Χρήσις 
υδραργυρικών αντλιών προς κατασκευήν 
ηλεκτρικών λαµπτήρων λευκοπυρακτώσεως. 
Κατασκευή εµπυρευµάτων (καψυλίων) δια κροτού-
ντος υδραργύρου. 

Μόλυνσις εξ άνθρακος Εργάται ερχόµενοι εις επαφήν µετά ζώου προσβε-
βληµένου εκ της ασθενείας του άνθρακος. Κατεργασία 
ζωϊκών υπολειµµάτων. Φορτοεκφορτώσεις ή 
µεταφορά εµπορευµάτων 
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Πυριτίασις (χαλίκωσις) µετά ή 
άνευ πνευµονικής φυµατι-
ώσεως, εφ' όσον η πυριτίασις 
υπήρξεν η γενεσιουργός αιτία 
της ανικανότητος ή του θανά-
του. 

Βιοµηχανίαι ή µέθοδοι επεξεργασίας αίτινες ανα-
γνωρίζονται υπό της εθνικής νοµοθεσίας ως συνεπα-
γόµεναι κίνδυνον πυριτιάσεως. 

∆ηλητηρίασις δια φωσφόρου ή 
των συνθέτων αυτού µετά των 
αµέσων συνεπειών της 
δηλητηριάσεως ταύτης. 

Πάσα µέθοδος συνεπαγοµένη την παραγωγήν, την 
έκλυσιν ή την χρησιµοποίησιν του φωσφόρου ή των 
συνθέτωναυτού. 

∆ηλητηρίασις δι' αρσενικού ή 
των συνθέτων αυτού, µετά 
των αµέσων συνεπειών της 
δηλητηριάσεως ταύτης. 

Πάσα µέθοδος συνεπαγοµένη την παραγωγήν, την 
έκλυσιν ή την χρησιµοποίησιν αρσενικού ή των συν-
θέτων αυτού 

∆ηλητηρίασις δια βενζόλης ή 
των οµολόγων της ως και των 
νιτροαµινοπαραγώγων αυτής, 
µετά των αµέσων συνεπειών 
της δηλητηριάσεως ταύτης. 

Πάσα µέθοδος συνεπαγοµένη την παραγωγήν, την 
έκλυσιν ή την χρήσιν της βενζόλης ή των οµολόγων 
της ή των νιτροαµινοπαραγώγων αυτών. 

∆ηλητηρίασις δια των αλλογε-
νών παραγώγων των υδρογο-
νανθράκων της λιπαράς σει-
ράς. 
Παθολογικαί διαταραχαί οφει-
λόµεναι εις: α) το ράδιον ή 
άλλας ραδιε-νεργούς ουσίας. 
β) τας ακτίνας X. 

Πάσα µέθοδος συνεπαγοµένη την παραγωγήν, την 
έκλυσιν ή την χρήσιν των υπό της εθνικής νοµοθε-
σίας αναφεροµένων αλλογενών παραγώγων των 
υδρογονανθράκων της λιπαράς σειράς. 
Πάσα µέθοδος εκθέτουσα εις την επίδρασιν ραδίου, 
των ραδιενεργών ουσιών ή των ακτίνων X. 

Πρωτογενή επιθηλιώµατα του 
δέρµατος. 

Πάσα µέθοδος περιλαµβάνουσα τον χειρισµόν ή την 
χρήσιν της πίσσης, πισσασφάλτου, ασφάλτου, ορυ-
κτελαίων, παραφίνης ή των συνθέτων, παραγώγων ή 
υπολειµµάτων των ουσιών αυτών. 

Άρθρον 3. 

Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης Συµβάσεως, δέον όπως ανακοινούνται εις τον 
Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ' ου και καταχωρίζονται. 
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Άρθρον 4. 

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 12 µήνας µετά την υπό του Γενικού ∆ιευθυντού καταχώρησιν των 
επικυρώσεων δύο Μελών. 

3. Κατ' ακολουθίαν η Σύµβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι' έκαστον Μέλος 12 µήνας 
αφ' ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτής. 

Άρθρον5. 

Ευθύς ως καταχωρισθούν υπό του ∆ιεθνούς Γραφείου 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. Γνωστοποιεί ωσαύτως προς αυτά την καταχώρησιν των επικυρώσεων 
αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν µεταγενεστέρως υπό πάντων των λοιπών Μελών 
της Οργανώσεως. 

Άρθρον 6. 

1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν δύναται να καταγγέλλη αυτήν µετά 
πάροδον πενταετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής δια πράξεως ανακοινου- 
µένης εις τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ' αυτού 
καταχωριζοµένης. Η καταγγελία έχει αποτελέσµατα µετά πάροδον έτους από της 
καταχωρίσεως αυτής εις το ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας. 

2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν όπερ εντός προθεσµίας έτους από 
της λήξεως της εν τη προηγουµένη παραγράφω µνηµονευοµένης πενταετίας, δεν 
έχει κάµει χρήσιν της υπό του παρόντος άρθρου, προβλεποµένης δυνατότητος 
καταγγελίας, δεσµεύεται δια µίαν νέαν πενταετίαν και συνεπώς δύναται να καταγ- 
γέλλη την παρούσαν Σύµβασιν επί τη λήξει εκάστης πενταετίας υπό τους εν τω 
παρόντι άρθρω προβλεποµένους όρους. 

Άρθρον 7. 

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

Άρθρον 8. 

1. Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις ήθελεν αποδεχθή νεωτέραν Σύµβασιν επαγοµένην 
εν όλω ή εν µέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εφ' όσον η νεωτέρα Σύµβασις 
δεν ορίζει άλλως. 

α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας Συµβάσεως της αναθεωρούσης την 
παρούσαν επάγεται αυτοδικαίως παρά τας διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 6 άµε- 
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σον 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. 

Άρθρον 9. Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον 

της παρούσης συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. 
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