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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

 
Άρθρο 1 

Για τους σκοπούς αυτής της σύµβασης: 
 
(α) Ο όρος «νυκτερινή εργασία» σηµαίνει την εργασία που εκτελείται κατά τη 
διάρκεια µιας περιόδου επτά τουλάχιστον συνεχών ωρών που περιλαµβάνει το 
διάστηµα από τα µεσάνυχτα µέχρι τις 5 το πρωί, η οποία θα αποφασίζεται από την 
αρµόδια αρχή, αφού ληφθούν οι απόψεις των πλέον αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών 
και εργατικών οργανώσεων ή µέσω συλλογικών συµβάσεων. 
 
(β)  Ο όρος «εργαζόµενος σε νυκτερινή εργασία» σηµαίνει τον µισθωτό εργαζόµενο 
του οποίου η εργασία απαιτεί την πραγµατοποίηση ωρών νυκτερινής εργασίας σε 
µεγάλο αριθµό που υπερβαίνει  ένα συγκεκριµένο όριο.  Το όριο αυτό θα καθορίζεται 
από την αρµόδια αρχή αφού ληφθούν οι απόψεις των πλέον αντιπροσωπευτικών 
εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων ή µέσω συλλογικών συµβάσεων. 
 

Άρθρο 2 
1.  Η σύµβαση αυτή εφαρµόζεται σ΄ όλους τους µισθωτούς εργαζοµένους, εκτός από 
αυτούς που απασχολούνται στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην αλιεία, στις 
ναυτικές µεταφορές και την εσωτερική ναυσιπλοΐα. 
 
2.  Μέλος που επικυρώνει τη Σύµβαση αυτή µπορεί, αφού λάβει τις απόψεις των 
πλέον αντιπροσωπευτικών ενδιαφεροµένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, 
να εξαιρεί ολικά ή µερικά από το πεδίο εφαρµογής της ορισµένες συγκεκριµένες 
κατηγορίες εργαζοµένων, όταν η εφαρµογή της Σύµβασης σ΄ αυτούς εγείρει ειδικά 
προβλήµατα ουσιώδους σηµασίας. 
 
3.  Κάθε Μέλος που επωφελείται από τη δυνατότητα που παρέχεται µε την 
παράγραφο 2 του Άρθρου αυτού πρέπει, στις εκθέσεις για την εφαρµογή της 
Σύµβασης που υποβάλλονται σύµφωνα µε το Άρθρο  23 του καταστατικού της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, να αναφέρει κάθε ειδική κατηγορία εργαζοµένων η 
οποία εξαιρείται και τους λόγους της εξαίρεσής της.  Το µέλος πρέπει επίσης να 
περιγράφει κάθε µέτρα που λαµβάνεται µε σκοπό την προοδευτική επέκταση στους 
ενδιαφερόµενους εργαζόµενους των διατάξεων της Σύµβασης. 
 

Άρθρο 3 
1.  Τα ειδικά µέτρα που απαιτούνται από τη φύση της νυκτερινής εργασίας και τα 
οποία θα περιλαµβάνουν, κατά το ελάχιστο, τα µέτρα που αναφέρονται στα Άρθρα 4 
µέχρι 10 πιο κάτω, πρέπει να λαµβάνονται για τους εργαζόµενους τη νύκτα µε σκοπό 
την προστασία της υγείας τους, τη διευκόλυνση της άσκησης των οικογενειακών και 
κοινωνικών τους υποχρεώσεων, την εξασφάλιση ευκαιριών επαγγελµατικής ανέλιξης 
και τη χορήγηση των κατάλληλων αποζηµιώσεων.  Τέτοια µέτρα πρέπει επίσης να 



 2

λαµβάνονται στα πλαίσια της ασφάλειας και προστασίας της µητρότητας για όλους 
εκείνους που απασχολούνται σε νυκτερινή εργασία.  
 
2.  Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω µπορούν να 
εφαρµόζονται προοδευτικά. 
 

Άρθρο 4 
1.  Κατόπιν αίτησής τους, οι εργαζόµενοι θα δικαιούνται δωρεάν ιατρικό έλεγχο της 
κατάστασης της υγείας τους και συµβουλές πάνω στον τρόπο µείωσης ή αποφυγής 
των προβληµάτων υγείας που συνδέονται µε την εργασία τους: 

(α)   πριν τοποθετηθούν σε νυκτερινή εργασία 
(β)   σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια αυτής της τοποθέτησης, 
(γ)   αν κατά τη διάρκεια αυτής της τοποθέτησης αντιµετωπίζουν προβλήµατα   

υγείας που δεν οφείλονται σε παράγοντες άλλους από τη νυκτερινή εργασία. 
 
2. Με εξαίρεση την περίπτωση εξακριβωµένης ανικανότητας για νυκτερινή 
εργασία, το περιεχόµενο αυτών των ιατρικών ελέγχων δεν πρέπει να κοινοποιείται σε 
τρίτου χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων ούτε να χρησιµοποιείται σε βάρος 
τους. 
 

Άρθρο 5 
Οι εργαζόµενοι που εκτελούν νυκτερινή εργασία πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους 
κατάλληλες πρώτες βοήθειες, καθώς επίσης και ρυθµίσεις τέτοιες που θα επιτρέπουν 
σε περίπτωση ανάγκης, τη γρήγορη µεταφορά τους σε µέρος όπου θα µπορούν να 
τύχουν κατάλληλης περίθαλψης. 
 

Άρθρο 6 
1.  Οι εργαζόµενοι κατά τη νύχτα οι οποίοι, για λόγους υγείας, κρίνονται ανίκανοι για 
νυκτερινή εργασία πρέπει να µετακινούνται κάθε φορά που αυτό είναι εφικτό, σε µια 
ανάλογη θέση εργασίας για την οποία είναι ικανοί. 
 
2.  Όταν η µετακίνηση σε µια τέτοια θέση εργασίας δεν είναι εφικτή, αυτοί οι 
εργαζόµενοι πρέπει να απολαµβάνουν τα ίδια ωφελήµατα που παρέχονται σε άλλους 
εργαζόµενους που δεν µπορούν να εργασθούν ή να εξασφαλίσουν µια απασχόληση. 
 
3.  Ένας εργαζόµενος σε νυκτερινή εργασία που κρίνεται προσωρινά ανίκανος για 
την εργασία αυτή πρέπει να προστατεύεται έναντι απόλυσης ή προειδοποίησης για 
απόλυση µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο προστατεύονται οι άλλοι εργαζόµενοι που 
εµποδίζονται να εργασθούν για λόγους υγείας. 
 

Άρθρο 7 
Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την εξασφάλιση µιας εναλλακτικής λύσης για τη 
νυκτερινή εργασία που να είναι πρόσφορη στις εργαζόµενες γυναίκες οι οποίες, 
διαφορετικά θα εκαλούντο να εκτελέσουν µια τέτοια εργασία: 
 
(α)  πριν και µετά τη γέννηση ενός παιδιού, για µια περίοδο τουλάχιστον 16 
εβδοµάδων από τις οποίες 8 τουλάχιστον πριν την αναµενόµενη ηµεροµηνία τοκετού, 
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(β)   για άλλες επιπρόσθετες χρονικές περιόδους για τις οποίες προσκοµίζεται ιατρικό 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι υπάρχει ανάγκη για την υγεία της µητέρας ή του 
παιδιού: 

(ι) στη διάρκεια της εγκυµοσύνης 
(ιι) στη διάρκεια ορισµένου χρονικού διαστήµατος πέραν της περιόδου που 

ακολουθεί τη γέννηση ενός παιδιού η οποία καθορίζεται κατ΄ εφαρµογή της 
πιο πάνω υποπαραγράφου (α) η διάρκεια του οποίου θα καθορίζεται από την 
αρµόδια αρχή αφού λάβει τις απόψεις των πλέον αντιπροσωπευτικών 
εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων. 

 
2.  Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου αυτού µπορούν να 
περιλαµβάνουν τη µετακίνηση σε εργασία ηµέρας όπου αυτό είναι εφικτό, τη 
χορήγηση παροχών κοινωνικής ασφάλειας ή την παράταση  της άδειας µητρότητας. 
 
3. Κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
Άρθρου αυτού: 
 
(α) η εργαζόµενη γυναίκα δεν απολύεται και ούτε της δίδεται προειδοποίηση 

απόλυσης, εκτός αν υπάρχουν βασικοί λόγοι µη συνδεόµενοι µε την εγκυµοσύνη 
ή τον τοκετό, 

 
(β) το εισόδηµα της εργαζόµενης γυναίκας πρέπει να διατηρείται σε τέτοιο ύψος ώστε 

να επαρκεί για τη συντήρηση της ίδιας και του παιδιού της σύµφωνα µε 
κατάλληλο βιοτικό επίπεδο.  Η διατήρηση του εισοδήµατος αυτού µπορεί να 
εξασφαλίζεται µε οποιοδήποτε από τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
του Άρθρου αυτού, µε άλλα κατάλληλα µέτρα ή µε συνδυασµό αυτών των 
µέτρων, 

 
(γ) η εργαζόµενη γυναίκα δεν θα χάνει τα ωφελήµατα που σχετίζονται µε το βαθµό, 

την αρχαιότητα και τις δυνατότητες προαγωγής και που συνδέονται ενδεχοµένως 
µε τη θέση νυκτερινής εργασίας που κατέχει κανονικά. 

 
4.  Οι διατάξεις αυτού του Άρθρου δεν µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση 
της προστασίας και των ωφεληµάτων που συνδέονται µε την άδεια µητρότητας.  
 

Άρθρο 8 
Οι αποζηµιώσεις που χορηγούνται στους εργαζόµενους σε νυκτερινή εργασία υπό 
µορφή εργάσιµου χρόνου, χρηµατικής αµοιβής ή άλλου παρόµοιου ωφελήµατος 
πρέπει να αναγνωρίζουν τη φύση της νυκτερινής εργασίας.  
 

Άρθρο 9 
Κατάλληλες κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να προβλέπονται για τους εργαζόµενους τη 
νύκτα, και, όταν είναι απαραίτητο, για τους εργαζόµενους που εκτελούν νυκτερινή 
εργασία.  
 

Άρθρο 10 
1.  Πριν από την εισαγωγή των ωραρίων  εργασίας τα οποία απαιτούν οι υπηρεσίες 
των εργαζοµένων κατά τη νύχτα, ο εργοδότης πρέπει να ζητά τη γνώµη των 
αντιπροσώπων των ενδιαφεροµένων εργαζοµένων πάνω στις λεπτοµέρειες αυτών των 
ωραρίων, στις µορφές οργάνωσης της νυχτερινής εργασίας που προσαρµόζονται 
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καλύτερα στην επιχείρηση και το προσωπικό της, καθώς επίσης και στα απαιτούµενα 
µέτρα για την επαγγελµατική υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες. 
 
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόµενους σε νυκτερινή εργασία, οι 
διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να λαµβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 
2.  Για τους σκοπούς αυτού του Άρθρου ο όρος «αντιπρόσωπος των εργαζοµένων» 
σηµαίνει τα πρόσωπα που αναγνωρίζονται ως τέτοια από την εσωτερική νοµοθεσία ή 
πρακτική σύµφωνα µε την περί των Αντιπροσώπων των Εργαζοµένων Σύµβαση του 
1971. 
 

Άρθρο 11 
1.  Οι διατάξεις αυτής της Σύµβασης µπορούν να υλοποιούνται µε νόµους ή 
κανονισµούς, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές ή δικαστικές αποφάσεις, µε 
συνδυασµό αυτών των µέσων ή µε κάθε άλλο τρόπο που συνδέει µε τις εσωτερικές 
συνθήκες και πρακτική.  Στο βαθµό που αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί µε άλλα µέσα, 
θα πρέπει να υλοποιούνται µε νόµους και κανονισµούς. 
 
2.  Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις της Σύµβασης αυτής υλοποιούνται 
µέσω της νοµοθετικής ή κανονιστικής οδού, θα πρέπει να προηγούνται διαβουλεύσεις 
µε τις πλέον αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις. 
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