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Άρθρον 7 - Εξαιρέσεις εκ της καθ’ ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας αναπαύσεως 

……………….. 

2. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ` ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας δεν εφαρμόζονται 

επί μισθωτών απασχολουμένων εις τας ακολούθως επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεις, η υπηρεσίας και εργασίας 

εν γένει, εφόσον αύται λειτουργούν κατά τα κύρια αυτών τμήματα καθ` όλον το 24ωρον δια τριών ομάδων 

εργασίας. 

α) οινοπνευματοποιϊας, πυρηνελαιουργίας, υδρογονώσεως ελαίου, εφ`όσον η υδρογόνωσις ενεργείται δια 

πυροχημικών μεθόδων. 

β) διθειούχου άνθρακος, διϋλιστηρίων πετρελαίου και παρασκευής ορυκτελαίου εκ βαρέων πετρελαίων. 

γ) παραγωγής τσιμέντων, 

δ) παρασκευής γλυκερίνης και λιπαρών οξέων, 

ε) ζυμαρικών, εφ`όσον λειτουργούν δι`αυτοτελών μηχανολογικών συγκροτημάτων συγχρόνου παραγωγής και 

προξηράνσεως. 

στ) ζυθοποιϊας, βυνοποιϊας, παγοποιϊας, ψυγείων και ζύμης, 

ζ) παραγωγής ναφθαλίνης. 

η) παστεριώσεως γάλακτος και παρασκευής εκ τούτου προϊόντων, 

θ) ασβεστοκαμίνων, 

ι) παραγωγής χωρίου δι`ηλεκτρολύσεως και υποχλωριώδους ασβεστίου, 

ια) παραγωγής οξυγόνου, 

ιβ) παραγωγής υάλου, 

ιγ) ξηραντηρίων τεχνητής ξηράνσεως ξύλου, 

ιδ) παρασκευής οστεοκόλλας και δερματοκόλλας εξ οστών και υπολειμμάτων δερμάτων, 

ιε) παρασκευής φυτικού άνθρακος, 

ιστ) παραγωγής οξέων και χημικών λιπασμάτων, 

ιζ) χαρτοποιϊας, εφ`όσον ή ξήρανσις του χάρτου γίνεται εις τύμπανα θερμαινόμενα δι`ατμού. 

 

3.ι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ` ημέραν  Κυριακήν και ημέρας αργίας δεν εφαρμόζονται 

επί μισθωτών απασχολουμένων εις τμήματα ή εργασίας των ακολούθων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, 

υπηρεσιών και εργασιών εν γένει εφ` όσον ταύτα λειτουργούν καθ` όλον το 24ωρον κατά τα κύρια αυτών 

τμήματα δια τριών ομάδων εργασίας. 

α) κλιβάνων συνεχούς λειτουργίας και πυράς χαλυβουργικών εργοστασίων και μεταλουργείων ως και των 

απαραιτήτων δια την λειτουργίαν τούτων συναφών εργασιών, 

β) τμημάτων παραγωγης βισκόζης και κλωστοποιήσεως ταύτης μετά των συναφών συγκροτημάτων των 

εργοστασίων τεχνητής μετάξης, 

γ) εργασίας εψήσεως, ξηράνσεως και εκκαμινεύσεως κεραμουργικών προϊόντων, 

δ) εργασίας ξηράνσεως υποπροϊόντων επεξειργασμένων οστών και δερμάτων, 

ε) τμημάτων παρασκευής κόλλας και φίλτρων αλέσεως πρώτης ύλης, κυρίως χαρτοποιητικών μηχανών, 

ρολοκπτικών μηχανών και μηχανών λειάνσεως (καλανδρών) εργοστασίων χαρτοποιϊας ως και των απαραιτήτων 

δια την λειτουργίαν τούτων συναφών εργασιών, 



στ) τμημάτων θερμοπλαστικών μηχανών παραγωγής συνθετικών ινών και φύλλων εκ πολυστερίνης εις 

εργοστάσια συνθετικών ινών και πλαστικών, 

ζ) συνεργείων, εργοστασίων εκρηκτικών υλών, ξηραντηρίων πυρίτιδος και εγκιβωτισμού και συσκευασίας 

μαύρης πυρίτιδος, 

η) κλιβάνων συνεχούς λειτουργίας ή εργασίας επισκευών και συντηρήσεως μηχανολογικών συγκροτημάτων 

παραγωγής πολεμικού υλικού εργοστασίων καλυκοποιϊας και κατασκευής πολεμικού υλικού, 

θ) εργασίας μηχανικής παρασκευής και εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, 

ι) εργασίας επιθεωρήσεως, ελέγχου, συντηρήσεως, επισκευής και κατασκευής των εγκαταστάσεων (υπογείων, 

επιφανειακών και εναερίων) των μεταλλείων. 


