
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της ψηφισθείσης 
εις Γενεύην τό έτος 1957 ύπ’ άριθ. 106 Διεθνούς Συμβα- 
σεως «περί της εβδομαδιαίας άναπαύσεως εις το έμπό- 
ριον καί τα γραφεία».

ΙΙρός την Βον/.η>' ?«/>' ’Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Λ. ΓΕΝΙΚΑ

1. Ή ύπ’ άριθ. 106 Διεθνής Σύμβασις ’Εργασίας έψη- 
οίσθη κατά την 4θήν σύνοδον τής Γενικής Συνδιασκέψεως 
τής Διεθνούς Όργανο/σεως ’Εργασίας, ή όποια συνήλθε·/ 
εν Γενεύη τον Ιούνιον 1057, έχει δέ κυρωθή μέχρι σήμερον 
ύπό τριάκοντα εννέα (30) εκ των Κρατών - Μελών τής 
Διεθνούς Όργανώσεως ’Εργασίας (Δ.ϋ.Ε. ).

2. 'II εβδομαδιαία άνάπαυσις αποτελεί «σήμερον μιαν 
σημαντικήν κατάκτησιν των εργαζομένων. Ή εβδομαδιαία 
άνάπαυσις, είτε εφαρμόζεται εις τάς εμπορικές δραστηριό
τητας εΐτε εις άλλας δραστηριότητας — παρά τάς έξαιρέσεις αί 
όποϊαι θεσπίζονται δΓ ώρισμένα επαγγέλματα — έχει τάς 
άπαρχάς της εις την θρησκείαν καί τα έθιμα τών λαών, 
ασχέτως τού βαθμού οικονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως 
τούτων, ήτοι, πρό τής Οεσπΐσεως προστατευτικής" νομοθε
σίας ή όποια κατέστη αναγκαία έκ τής άναπτύςεως τής 
παραγωγής ύπό τάς συγχρόνους μορφάς της. ’Ακολούθως 
ή εργατική νομοθεσία επιχείρησε να διατηρήση αλλά καί 
νά άναπτύξη τήν πρακτικήν ταύτην έναντι τών οικονομικών 
απαιτήσεων τών «συγχρόνων κοινωνιών. ’Αξίζει νά σημει- 
ωθή ενταύθα ότι καί εκεί όπου ό θεσμός τής εβδομαδιαίας 
άναπαύσεως περιορίζεται μόνον εις τον τομέα τής βιομη
χανικής εργασίας, εις την πράξιν εφαρμόζεται εις όλους 
τούς κλάδους τής ανθρώπινης δρασηριότητος χάρις εις τήν 
δύναμιν τής παραδόσεως.

3. Τό Διοικητικόν Συμβούλ.ιον τοϋ Διεθνούς Γραφείου 
’Εργασίας άφού έ/.αβεν ύπ’ οψιν τό ενδιαφέρον, τό όποιον 
ένεφάνισε τό θέμα τής εβδομαδιαίας άναπαύσεως τών ερ
γαζομένων εις τό έμπόριον καί τά γραφεία, άλλα καί τό 
γεγονός ότι τά ενδιαφέροντα τούς έν λόγω εργαζομένους 
προβλήματα δεν ειχον απασχολήσει τήν Διεθνή Συνδιά- 
σκεψιν έπί σειράν ετών, άπεφάσισε όπως έγγράψη τό θέμα 
εις τήν ήμερησίαν διάταξιν ταύτης, τοϋ έτους 1940, ή οποία 
δυστυχή»ς δεν έπραγματοποιήθη τελικώς λόγω τής κηρύ- 
ξεως τοϋ Β. Παγκοσμίου Πολέμου.

4. ’Ακολούθως, τό Διοικητικόν Συμβούλιο·/ άπεφάσισε 
τό 1949 όπως έγγράψη τό θέμα τοϋτο εις τήν ήμερησίαν 
διάταξιν τής πρώτης συνόδου τής Συμβουλευτικής ’Επι
τροπής τών ύπα/Δήλων καί τών διανοητικώς εργαζομένων 
κρϊναν ότι ή Επιτροπή αυτή θά ήδύνατο νά έξετάση τάς 
μεταβολάς, αί όποϊαι έπήλθον άπό τοϋ 1940 όσον άφορά 
εις τήν εβδομαδιαία·/ άνάπαυσιν εις τό έμπόριον καί τά 
γραφεία. ’Εν συνεχεία καί έν όψει τών συζητήσεων καί τών 
πορισμάτων τής έν λόγω συμβουλευτικής έπιτροπής, τό 
Διοικητικόν Συμβούλιο·/ τοϋ Δ.Γ.Ε. έπεφάσισε τελικώς 
κατά τήν 127ην σύνοδον αύτοϋ, έν έτει 1954, όπως έγγράψη 
τό θέμα τής εβδομαδιαίας άναπαύσεως τών άπασχολου- 
μένων εις τά εμπορικά καταστήματα καί τά γραφεία εις 
την ήμερησίαν διάταξιν τής 39ης συνόδου τής Διεθνούς 
Συνδιασκέψεως ’ Εργασίας.

5. Ή Διεθνής Συνδιάσκεψη ’Εργασίας, άποδεχθεΐσα 
πρότασιν τής εΐδικώς συσταθείσης ’Επιτροπής της, έψή- 
φισε τήν 26ην ’Ιουνίου 1957, τήν ύπ’ άριθ. 106 Διεθνή 
Σύμβασιν ’Εργασίας «περί τής εβδομαδιαίας άναπαύσεως 
εις τό έμπόριον καί τά γραφεία», ώς καί τήν συμπληροϋσαν 
ταύτην ύπ’ άριθ. 103 Διεθνή Σύ στάσιν ’Εργασίας.

6. Κατόπιν τών άνωτέρω καί λαμβανομένου ύπ’ οψιν 
ότι ή χώρα μας περιλαμβάνεται μεταξύ τών ιδρυτικών Κρα
τώ/·/ - Μελών τής ΔΟΕ, παρίσταται επιβεβλημένη ή διά 
τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου κύρωσις τής ύπ’ άριθ. 106

Διεθνούς Συμβάσεως ’Εργασίας «περί-τής εβδομαδιαίας 
αναπαύσεως είς,'τό έμπόριον καί τά γραφεία».

β. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ
1. Δια τών διατάξεων τοϋ άρθρου πρώτου τοϋ σχεδίου 

ορίζεται οτι κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή ώς άνω Διεθνής 
Σύμβασις ’Εργασίας παρατιθεμένου τοϋ κειμένου ταύτης 
εν Ελληνική μεταφράσει καί Γαλλικέ» πρωτοτύπω.

2. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου δευτέρου καθορίζεται 
η α.μοό.α α—χη οια την εγκρισιν προσωρινών, o/,ικων η 
μερικών, έξαιρέσεων κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου S 
της Οια του παρόντος κυρουμένης διεθνούς συμβάσεως.

ο. Δια των «ν.ατάςεων του άρθρου τρίτου ποοβλέπεται 
ότι διά Προεδρικού Διατάγματος θά δύνανται νά έξαιροϋνται 
της εφαρμογής τής συμβά«τεως πρόσωπα κατέχοντα άνω- 
τεραν θέσιν διευθύνσεως.

4. Διά τών διατάςεων τοϋ άρθρου τετάρτου προβλέπεται 
η επιβολή ποινών εις τούς παραβαίνοντας τάς διατάξεις 
τής κυρουμένης διεθνούς συμβάσεως.

5. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου πέμπτου ορίζονται 
τα τής ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος νόμου.

Γ. Τέλος,_έπί μιας έκάστης τών διατάξεων- τής κυρουμένης
συμβάσεως σημειοϋνται τά κάτωθι :

1. Εις τό άρθρον 1 ορίζεται ότι αί διατάξεις τής κυρου
μένης συμβάσεως, έφ’ όσον δεν θά έχουν τεθή εις εφαρμο
γήν, είτε μερίμνη έπισήμων οργανισμών καθορισμού τών 
Ημερομισθίων, εΐτε διά συλλογικών συμβάσεων ή διαιτη- 
-ικών άποφάσεων, εΐτε διά παντός ετέρου προσφόρου τρό
που, δέον όπως έφαρμόζωνται διά τής έθνικής νομοθεσίας.

2. Εις τό άρθρον 2 ορίζονται αί έμπορικαί επιχειρήσεις, 
τά ιδρύματα καί αί ύπηρεσίαι έπί τοϋ προσωπικού τών 
οποίων έφαρμόζεται ή κυρουμένη Διεθνής Σύμβασις.

3. Εις τό άρθρον 3 ορίζονται καί έτεραι έπιχειρήσεις ή 
ύπηρεσίαι έπί τοϋ προσωπικού τών όποιων δύναται νά έφαρ- 
μόζεται ή παρούσα σύμβασις ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι τά 
έπικυροϋντα ταύτην Κράτη - Μέλη θά προβοϋν εις σχε
τικήν άπαρίθμησιν τούτων διά δηλώσεως συνοδευούσης 
τήν έπικύρωσίν των ή καί διά μεταγενεστέρας δηλώσεως.

’Επίσης, ορίζεται ότι τά Κράτη - Μέλη δέον όπως ανα
φέρουν εις τάς ύποβαλλομένας πρός τό ΔΓΕ εκθέσεις των 
έάν έδωσαν ή προτίθενται νά δώσουν συνέχειαν εις τάς δια
τάξεις τής συμβάσεως άναφορικώς πρός έκείνας έκ τών 
έπιχειρήσεων ή ύπηρεσιών πού δεν θά έχουν καλυφθή διά 
τών άνωτέρω δηλώσεων.

4. Εις τό άρθρον 4 προβλέπεται, έφ’ όσον τοϋτο είναι 
αναγκαίο·/, ή λήψις τών καταλλήλων μέτρων πρός καθο
ρισμόν τής διαχωριστικής γραμμής μεταξύ τών έπιχειρή
σεων έφ’ ών έφαρμόζεται ή παρούσα σύμβασις καί τών λοι
πών έπιχειρήσεων. Ωσαύτως προβλέπεται ότι εις περί- 
πτωσιν αμφιβολίας περί τοϋ έάν ή σύμβασις έφαρμόζεται 
εις συγκεκριμένη·/ έπιχείρησιν, ίδρυμα ή διοίκησιν τό 
ζήτημα θά έπιλύεται εΐτε ύπό τής άρμοδίας άρχής, μετά 
γνώμην τών ένδιαφερομένων έργοδοτικών καί έργατικών 
οργανώσεων εΐτε συμφώνως πρός πάσαν ετέραν μέθοδον 
σύμφωνον πρός τήν έθνικήν νομοθεσίαν καί πρακτικήν.

5. Εις τό άρθρον 5 προβλέπεται ή δυνατότης αποκλεισμού 
άπό τοϋ πεδίου έφαρμογής τής παρούσης συμβάσεως τών 
έπιχειρήσεων όπου άπασχο/.οϋνται μόνον μέλη τής οικο
γένειας τοϋ έργοδότου καί τών προσώπων τά όποια κατέχουν 
άνωτέρας θέσεις διευθύνσεως.

6. Εις τό άρθρο·/ 6 ορίζεται ότι πάντα τά πρόσωπα έπί 
τών όποιων έφαρμόζεται ή πρός κύρωσιν σύμβασις, θά 
δικαιούνται έβδομαδιαίας άναπαύσεως τουλάχιστον είκοσι- 
τεσσάρων συνεχών ωρών άνά περίοδον επτά ημερών.

’Επίσης, ορίζεται ότι ή έβδομαδιαία άνάπαυσις θά πρέπει 
νά χορηγήται ταυτοχρόνους εις όλα τά ένδιαφερόμενα πρό
σωπα καί νά συμπίπτη κατά τό δυνατόν μέ τήν ημέραν



τής έβδομάδος την άνεγνωρισμένην εις' την συγκεκριμένην - 
χώραν-ή περιοχήν ώς ημέραν άναπαύσεως και νά γίνονται 
τέλος σεβασταί, κατά το δυνατόν, αΐ παραδόσεις καί αί 
συνήθειαι των θρησκευτικών μειονοτήτων.

7. Εις το αρθρον 7 προβλέπεται ότι, έφ’ όσον δεν είναι 
δυνατή ή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6, θά δύ- 
νανται νά λαμβάνωνται μέτρα διά τήν υπαγωγήν ορισμένων 
κατηγοριών προσώπων ή έπιχειρήσεων εις ειδικά συστή
ματα έβδομαδιαίας άναπαύσεως.

’Επίσης προβλέπεται ότι τά υπαγόμενα εις τά ειδικά 
ταϋτα συστήματα πρόσωπα θά έχουν δικαίωμα έβδομαδι
αίας άναπαύσεως τουλάχιστον ισοδυνάμου προς τήν έν άρ- 
θρω 6 προβλεπομένην περίοδον.

8. Εις το αρθρον 8 προβλέπεται ή υπό είδικάς προϋπο
θέσεις δυνατότης προσωρινής έξαιρέσεως άπό τάς διατάξεις 
τών άρθρων 6 καί 7 τής συμβάσεως, εις περιπτώσεις άτυ- 
χήματος, άνωτέρας βίας, έπειγουσών εργασιών, εξαιρετι
κής σωρεύσεως εργασίας ή διά -τήν πρόληψιν απώλειας 
εμπορευμάτων υποκειμένων εις άλλοίωσιν.

‘Ωσαύτως προβλέπεται ότι αί περιπτώσεις καθ’ άς θά 
δύνανται νά έφαρμοσθοϋν προσωρινά·, εξαιρέσεις, θά καθο
ρίζονται μετά γνώμην τών ένδιαφερομένων έργοδοτικών 
καί εργατικών οργανώσεων. Τέλος, προβλέπεται ότι εις 
τάς περιπτούσεις εφαρμογής προσωρινών έξαιρέσεων θά 
χορηγήται εις τούς ένδιαφερομένους αναπληρωματική ανά
παυσες συνολικής διάρκειας ίσης προς τήν τν άρθρο 6 προ
βλεπομένην έλαχίστην περίοδον.

9. Εις τό ά,ρθρον 9 ορίζεται, ότι καθ’ ό μέτρον ό καθο
ρισμός τών μισθών λαμβάνει χώραν διά τής νομοθεσίας ή 
υπό τής διοικήσεως, δεν επιτρέπεται μείωσις τοϋ εισοδή
ματος τών υπό τής συμβάσεως διεπομένων προσώπων έκ 
τής εφαρμογής τών συμφώνως τή συμβάσει ληφθέντων 
μέτρων.

10. Εις τό αρθρον 10 προβλέπεται ή λήψις καταλλήλων 
μέτρων πρός έξασφάλισιν τής καλής εφαρμογής τών σχε
τικών μέ τήν έβδομαδιαίαν άνάπαυσιν διατάξεων διά προ- 
σηκούσης έπιθεωρήσεως ή ετέρων μέσων περιλαμβανομέ- 
νης ενδεχομένως καί τής καθιερώσεως καταλλήλου συστή
ματος κυρώσεων.

11. Εις τό αρθρον 11 ορίζεται ότι τά έπίκυροϋντα τήν 
σύμβασιν Κράτη - Μέλη δέον όπως διά τών ετησίων των 
εκθέσεων κοινοποιούν :

α ) πίνακας κατηγοριών προσώπων καί καταστημάτων 
υπαγόμενων εις ειδικά συστήματα έβδομαδιαίας άναπαύ
σεως συμφώνως πρός τό αρθρον 7,

β) πληροφορίας περί τών προϋποθέσεων ΰπό τάς όποιας 
δύνανται νά παρέχωνται προσωριναι εξαιρέσεις συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 8.

12. Εις τό αρθρον 12 ορίζεται ότι ή σύμβασις ουδόλως 
θίγει νόμον, άπόφασιν, έθιμον ή συμφωνίαν δι’ ών εξασφα
λίζονται εύνοϊκώτεροι όροι τών υπό τής συμβάσεως προ- 
βλεπομένων τοιούτων.

13. Είς τό αρθρον 13 προβλέπεται ή δυνατότης αναστο
λής τής εφαρμογής τών διατάξεων τής συμβάσεως καθ’ 
άπασαν τήν χώραν, δι’ άποφάσεως τής Κυβερνήσεως. εις 
περίπτωσιν πολέμου ή γεγονότων έμφανιζόντων κίνδυνον 
διά τήν εθνικήν ασφάλειαν.

14. Τέλος, διά τών υπολοίπων άρθρων 14-21 αύτής 
ρυθμίζονται διαδικαστικά, κυρίως, θέματα, τά όποια άνα- 
φέρονται ειδικοίτερον είς τήν καταχώρισιν τών επισήμων 
επικυρώσεων το>ν Κρατών - Μελών, είς τήν έναρξιν ισχύος 
αυτής διεθνώς καί έναντι τοϋ κυροϋντος αυτήν Μέλους 
καί είς την δυνατότητα, καταγγελίας καί άναθεωρήσεώς της.

Ωσαύτως προβλέπεται ΰποχρέωσις τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ 
τοϋ Αιεθνοϋς Γραφείου ’Εργασίας όπως άνακοινοΐ τόσον 
πρός τον Ο HE, όσον καί πρός τάς Κυβερνήσεις τών Κρα
τών - Μελών πλήρεις πληροφορίας εν σχέσει πρός πάσας 
τάς καταχωρισθείσας ύπ’ αύτοϋ επικυρώσεις καί πράξεις 
καταγγελίας τής Διεθνοϋς Συμβάσεως Εργασίας ώς καί 
τήν ημερομηνίαν άφ’ ής αί έν λόγω επικυρώσεις και πραςεις 
καταγγελίας άρχονται ίσχύουσαι.

Έν Άθήναις τή 31 ’Οκτωβρίου 1979 
Οί ‘Υπουργοί

Έξωτεοικών Δικαιοσύνη:
1ΈΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Εργασίας
ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡ11Σ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής ψηφισθείσης είς Γενεύην τό έτος 1957 
ύπ’άριθ. 106 Διεθνοϋς Συμβάσεως «περί τής έβδομα
διαίας άναπαύσεως είς τό έμπόριον καί τά γραφεία».

Αρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου, ή ύπ’ άριθ. 106 Διεθνής 

Σύμβασις «περί τής έβδομαδιαίας άναπαύσεως είς τό έμπό
ριον καί τά γραφεία», ψηφισθεϊσα κατά τήν 40ήν σύνοδον 
τής Γενικής Συνδιακέφεως τής Διεθνοϋς Όργανώσεως 
’Εργασίας τοϋ έτους 1957, τής οποίας τό κείμενον είς 
Έ/ληνικήν μετάφρασιν καί Γαλλικόν πρωτότυπον έχει ώς 
ακολούθως :


