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ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ :
.1. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου πρώτου τοϋ ύπό
κρίσιν σχεδίου ορίζεται ότι κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου
ή. ώς άνω Διεθνής Σύμβασις τής όποιας παρατίθεται τό
κείμενον τόσον εις Ελληνικήν μετάφρασιν όσον καί εις τό
Γαλ/.ικόν πρωτότυπον.

1. Ή ύπ' άρ. 13S Διεθνή: Σύμβασις Εργασία:. εψηφισθη
2. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου δευτέρου-ορίζεται ότι
κατά τήν 58ην σύνοδον τη: Γενική: Συνδιασκέψεως τής
διά ΙΙροεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων τή προτάσει
Λΐΐννοΰ; Οργανώσει»; Εργασίας. ή όττοία συνήλνεν tv
τοϋ 'Γπουργοϋ ’Εργασίας μετά γνώμην τοϋ Άνωτάτου
Γενεύη τον μήνα 'Ιούνιον 1973. έχε: οε κυρω-ύή μέχρι σήμεΣυμβουλίου Εργασίας Οά δύναται : νά καθορίζεται τό
ρον υπό 11 Κεατών - Μελών τή: Διεύνούς Οργανώσει»; Ερ
κατώτατον όριον ήλικίας εισόδου 'εις τήν άπασχόλησιν,
γασίας (Δ.ΟΈΑ.
τό οποίον έν πάση περιπτώσει δεν Οά πρέπει νά είναι κατώ
2. ’Από τη: ίδρύσεώς της ή Α.Ο.Ε. κατέβαλε μεγάλα: τερον τοϋ 13ου έτους, νά επιτρέπεται, ύπό ώρισμένα: προϋπτοσπαΟεία: διά να έπιτύχη τήν άπαγόρευσιν ή τον περιρ- '"ποθέσης. ή άπασχόλησις εις ελαφρά; εργασίας προσώπων
,
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ρισμον τη: εργασία; των παιόων και την αναπτυςιν συνθηκών •ήλικίας μεταξύ 13 καί 13 ετών, νά καθορίζωνται ο ί ειδικό
καλή; διαβιώσεως αυτών. Γοΰτο έπραςε διά τή; ψηφίσει»;
τεροι όροι άπασχολήσεως προσώπων ήλικίας [μικρότερα;
σειρά; διεθνών συμβάσεων, διεθνών συστάσεων καί αποφά
τών 14 ετών χάριν εκπαιδευτικών σκοπώμ. νά καθ^ ίζεται
σεων περί τή: εργασία; τών παίδων. Σημειοϋται ότι μέχρι ή άπασχόλησις προσώπων μή συμπληρωσάντων το 15ον
σήμερον ή AU Ε έχει ψηφίσει 10 διεθνείς συμβάσεις. 4 διεθνείς έτος σής ήλικίας των εις θεατρικά; παραστάσεις, ραδιοφω
συστάσεις αί όποια1, άναφέρονται ρητώς εις τό κατώτατον
νικά; ή τηλεοπτικά; έκπομπάς κλπ. καί νά καθορίζωνται
όριον ηλικίας καί 2 άλλα; συστάσεις, αί όποΐαι περιέχουν τά μητρώα άπασχολήσεως ανηλίκων καί λοιπά -.έντυπα,διατάξεις έπί τοϋ θέματος αΰτοϋ.
τά περιέχοντα τά υπό τής συμβάσεως προβλεπόμενα στοιχεία
Τέλος ή Συνδιάσκεψις έψήφισε ώρισμένας αποφάσεις καί τά όποια δέον νά τηρή καί νά διαφυλάττη ό εργοδότης.
άναφερομένας εις τούς παίδας καί τούς νεαρούς εργαζομένους.
3. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τρίτου προβλέπεται
3. Ή μία άπό τάς ανωτέρω μνημονευθείσας αποφάσεις
είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Πρόκειται είδικώτερον διά τήν
άπόφασιν (Resolution) τοϋ έτους 1943 σχετικώς με τήν
προστασίαν τών παίδων καί τών νεαρών εργαζομένων.
Εντός τοϋ εύρέος τούτου πλαισίου, ή Συνδιάσκεψις άφοϋ
έση μείωσε τήν άλληλεξάρτησιν τών προβλημάτων τών
σχετικών μέ την συντήρησιν, τήν υγείαν, τήν μόρφωσιν,
τήν άπασχόλησιν, τήν προστασίαν καί τήν καλήν διαβίωσιν
τών παίδων καί τών νεαρών εργαζομένων καθώρισε μέτρα
διά τήν έπίλυσίν των.
Άναφορικώς προς τό κατώτατον όριον ηλικίας εισόδου
εις τήν άπασχόλησιν ή άπόφασις αΰτη περιέχει τρεις ιδιαι
τέρως σημαντικά; βασικά; άρχάς : προτείνει τόν καθορισμόν
τοϋ 16ου έτους, διά. τήν είσοδον εις τήν εργασίαν γενικώς
καί τοϋ Ιδού έτους διά τήν είσοδον εις έπικινδύνους εργασίας·
ύπογραμμίζει ότι δεν θά έδει νά μεσολαβή κενόν μεταξύ
τής περατώσεως τής σχολικής φοιτήσεως καί τοϋ κατωτάτου
ορίου ήλικίας εισόδου εις τήν άπασχόλησιν τέλος, συνιστά
τόν καθορισμόν τοϋ αύτοϋ κατωτάτου ορίου ήλικίας διά
τούς διαφόρους κλάδους δραστηριότατος προκειμένου νά
άποοεύνεται ό πεοσανατολισμός τών παίδουν πεό: έονασίαν
άνεπαρκώς ρ υ θ μ ι ζ ο μ ένη-ν.
4. Γό Διοικητικόν Συμβούλιου τοϋ Δ.Γ.Ε. κρίνον ότι
επέστη ή στιγμή τής αποδοχής ενός γενικού κειμένου
επί τοϋ έν λόγω θέματος, τό οποίον θά άντικαταστήσει
βαθμηδόν τά διεθνή κείμενα, τά όποια έχουν έφαρμογήν
εις ώρισμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητος πρός
τόν σκοπόν τής πλήρους καταργήσεως τής έργασίας τών
παίδων, άπεφάσισε νά έγγράψη εις τήν 57ην σύνοδον τής
Διεθνούς Συνδιασκέψεως ’Εργασίας τό ζήτημα τοϋ κατωτάτου ορίου ήλικίας εισόδου εις τήν άπασχόλησιν.

ή επιβολή ποινών εις τούς παραβαίνοντας τάς διατάξεις
τόσον σή: κυρουμένης διεθνούς συμβάσεως όσον καί τών
εις έκτέλεόιν τοϋ παρόντος νόμου έκδιδομένων Προεδρικών
Διαταγμάτων.
4. Διά τοϋ άρθρου τετάρτου ορίζονται τά τής. ένάρξεως
ισχύος τοϋ παρόντος νόμου.
Γ. ’Επί μιας εκάστης τών διατάξεων τής κυρουμένης
Διεθνούς Συμβάσεως σημειοϋνται τά άκόλουθα :
1.
Εις τό άρθρον 1 αυτής ορίζεται ότι τά Κράτη-Μέλη
τής ΔΟΕ ΰποχρεοϋνται νά ακολουθούν πολιτικήν, άποβλέπουσαν εις τήν διασφάλισιν τής άποτελεσματικής καταργήσεως τής έργασίας τών παίδων καί τής προοδευτικής αύξήσεως τοϋ κατωτάτου ορίου ήλικίας εισόδου εις τήν άπασχόλν.σιν.
2. Εις τό άρθρον 2 ορίζεται ότι τό κατώτατον ■V ήλικίας δεν Οά πρέπει νά είναι κατώτερον τής ηλικίας
περατώσεως τής υποχρεωτικής σχολικής έκπαιδεύσεως καί
έν πάση περιπτώσει όχι κατώτερον τοϋ 13ου έτους.
3. Εις τό άρθρον 3 ορίζεται ότι έάν ή συγκεκριμένη
άπασχόλησις δύναται έκ τής φύσεως ή τών όρων ύπό τούς
οποίους πραγματοποιείται νά παραβλάψη τήν ύγείαν, τήν
σωματικήν άκεραιότητα ή τήν ήθικήν τών νέων, τότε τό
κατούτατον όριον ήλικίας δεν Οά δύναται νά ορίζεται κατώ
τερον τών 18 έτών. Έν συνεχεία τό αύτό άρθρον ορίζει
ότι ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις καί κατόπιν συνεννοήσεως
με τάς ένδιαφερομένας έργοδοτικάς καί έργατικάς οργανώσεις
θά δύναται νά έπιτρέπεται ή άπασχόλησις νέων εις τάς
ανωτέρω μορφάς άπασχολήσεως ή έργασίας άπό
τοϋ
16ου έτους τής ήλικίας των.

4. Εις τό άρθρον 4 προβλέπεται ή δυνατότης μή έφαρμογής
ωρισμενας κατηγορίας απασχο/.ησεως
της συμβάσεως
οσάκις ή τοιαύτη εφαρμογή θά προεκάλει ειδικά; καί σοβαρά;
δυσχερείας καί θά είχεν επιπτώσεις εις τήν όλην έφαρμογήν
τής συμβάσεως. Ρητώς όμως τονίζεται ότι δεν έπιτρέπεται
6. Κατόπιν τών άνωτέεω καί λαμβανομένων ύπ’ οψιν . νά έξαιρεθοϋν άπό τό πεδίου έφαρμογής τής συμβάσεως
οτι η χωρά μας είναι εκ των ί,ορυτικων ΐ\ρατων-Λ1εΛ0>ν αί άπασχολήσεις καί αί έργασίαι, αί όποΐαι άναφέρονται
τής Δεθνοϋς Όργανούσεως. ’Εργασίας, ότι εύρίσκεται έν εις τό άρθρον 3 αυτής.
όψει τής έντάξεώς της εις τάς Εύρωπαΐκάς Κοινότητας
καί ότι ή Γενική Συνέλευσις τών Ηνωμένων ’Εθνών
3.
Διά τοϋ άρθρου 5 παρέχεται δυνατότης περιορισμού
άνεκήρυξε τήν 21 Δεκεμβρίου 1976, τό έτος 1979 ούς Διεθνές εις τό πρώτον στάδιον, τοϋ πεδίου έφαρμογής τής συμβάσεως
έτος τοϋ Παιδιού, κρίνεται σκόπιμος ή διά τοϋ ύπό κρίσιν εις τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ή οικονομία καί αί διοικητικά!
5. Ή 5δη σύνοδος τής Διεθνούς Συνδιασκέψεως ’Εργασίας,
έψήφισε τήν 6ην ’Ιουνίου 1973. τήν ύπ’ άριθ. 138 Διεθνή
Σύμβασιν ’Εργασίας, ώς καί τήν συμπληροϋσαν ταύτην
146 Διεθνή Σύστασιν ’Εργασίας.

ύπηρεσίαι ένός Κράτους-Μέλους έπικυρούντος αυτήν, δεν
είναι έπαρκώς άνεπτυγμέναι. Περαιτέρω το αυτό άρΟρον
καθορίζει το πεδίον εφαρμογής της συμβάσεως.
6. Εις το άρθρον 6 προβλέπεται ότι ή σύμβασις δεν
εφαρμόζεται προκειμένου περί εργασίας παρεχόμενης ύπό
παίδων ή εφήβων είς εκπαιδευτικά ιδρύματα γενικής έκπαιδεύσεως είς έπαγγελματικάς ή τεχνικάς σχολάς ή άλλα
ιδρύματα επαγγελματικής έκπαιδεύσεως, ώς επίσης καί
περί εργασίας έκτελουμένης ύπό προσώπουν ηλικίας κάτω
των 14 ετών συμφώνως προς όρους, καθοριζόμενους ύπό
τής δημοσίας άρχής, μετά προηγουμένην συνεννόησιν μετά
τών έργοδοτικών καί εργατικών οργανώσεων καί έφ’ όσον
ή εργασία αότη αποτελεί άναπόσπαστον μέρος : α) διδα
σκαλίας ύπό την ευθύνην τοΰ προϊσταμένου μιας σχολής
ή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, β ) προγράμματος επαγγελ
ματικής έκπαιδεύσεως έγκριθέντος ύπό τής αρμόδιας άρχής
καί έκτελουμένου κυρίως ή έξ ολοκλήρου εντός μιας έπιχειρήσεως καί γ) προγράμματος επαγγελματικού προσανα
τολισμού προοριζομένου να διευκολύνη την εκλογήν έπαγγέλματος ή ώρισμένης μορφής.έπαγγ-ελματικής έκπαιδεύσεως.
7. Είς τό αρθρον 7 ορίζεται ότι ή έϋνική νομοθεσία Οά
δύναται να έπιτρέπη την άπασχόλησιν είς έλαφράς έργασίας
νεαρών προσώπων ηλικίας μεταξύ 13 καί 15 έτών ύπό
την προϋπύθεσιν ότι αί έργασίαι αύται δέν θά παραβλάπτουν
την υγείαν καί τήν_ άνάπτυξίν των καθώς καί τήν φοίτησίν
των είς σχολεϊον ή την συμμετοχήν των είς προγράμματα
έπαγγελαατϊκού προσανατολισμού καί έκπαιδεύσεως, έγκεκριμένα ύπό τής άρμοδίας άρχής.
’Ακολούθως είς τό αυτό άρΟρον ορίζεται ότι ύπό τάς
αύτάς ώς άνω προϋποθέσεις ή έθνικη νομοθεσία θά δύναται
νά έπιτ ρέπη τήν άπασχόλησιν είς πρόσωπα ηλικίας 15 έτών
τουλάχιστον, τα όποια δέν έχουν περατώσει τήν ύποχρεωτικήν
σχολικήν έκπαίδευσιν. Είς άμφοτέρας τάς άνωτέρω περι
πτώσεις ή αρμόδια άρχή θά πρέπει νά καθορίση τάς δραστη
ριότητας είς τάς όποιας θά δύναται νά έπιτρέπεται ή κατά
τά ώς άνω άπασχόλησις καί νά προσδιορίση τήν χρονικήν
διάρκειαν καί τάς συνθήκας τής περί ής πρόκειται άπασχολήσεως ή έργασίας.

9. Είς τό αρθρον 9 ορίζεται ότι ή άρμοδία άρχή δέον
νά λαμβάνη πάντα τά άναγκαϊα μέτρα, περιλαμβανόμενων
καί τών καταλλήλων ποινικών κυρώσεων, ώστε νά διασφα
λίζεται ή άποτελεσματική έφαρμογή τών διατάξεων τής
συμβάσεως.
10. Είς τό άρΟρον 10 άναφέρονται :
α) At διεθνείς συμβάσεις έργασίας αί όποϊαι άναθεωρούνται διά τής κυρουμένης συμβάσεως.
β) Αί διεθνείς συμβάσεις έργασίας αί όποϊαι δύνανται
νά έπικυρωθούν ύπό τών Κρατών-Μελών μετά τήν έναρξιν
ισχύος τής κυρουμένης συμβάσεως.
γ) Αί διεθνείς συμβάσεις έργασίας αί όποϊαι άποκλείονται
πάσης μεταγενεστέρας έπικυρώσεως έφ’ όσον πάντα τά
Κράτη-Μέλη τά όποια τάς έχουν επικυρώσει μέχρι σήμερον
συναινέσουν είς τον έν λόγω άποκλεισμόν, εϊτε διά τής
κυρώσεως τής 138 διεθνούς συμβάσεως εϊτε διά δηλώσειυς
άπευθυνομένης πρός τον Γενικόν Διευθυντήν τού Διεθνούς
Γραφείου ’Εργασίας καί
δ) Αί διεθνείς συμβάσεις'έργασίας άι όποϊαι θεωρούνται
ώς άμέσως καταγγελθεΐσαι μέ τήν άποδοχήν τής κυρουμένης
συμβάσεως διά τόν άντίστοτχον κλάδον
άπασχολησεως
(π.χ. βιομηχανία, μή βιομηχανικά', έργασίαι, ναυτική
έργασία, άλιεϊς κλπ. ).
11. Τέλος διά τών ύπολοίπων άρθρων τής συμβάσεως
(άρθρα 11-18) ρυθμίζονται διαδικαστικά, κυρίως, θέματα,
τά όποια άναφέρονται είδικώτερον είς τήν καταχώρισιν
τών έπισήμων έπικυρώσεων τών Κρατών-Μελών τής ΔΟΕ
είς τήν έναρξιν ισχύος αυτής διεθνώς καί έναντι τών κυρούντων ταύτην Κρατών-Μελών καί είς τήν δυνατότητα καταγγε
λίας καί άναθεωρήσεούς της.
Ωσαύτως προβλέπεται ύποχρέωσις τού Γενικού ΔιευΟυντού τού ΔΓΕ όπως άνακοινοΐ, τόσον πρός τόν Γενικόν
Γραμματέα τού Ο HE, όσον καί πρός τά Κράτη-Μέλη πλήρεις
πληροφορίας έν σχέσει πρός πάσας τάς καταχωρισθείσας
ύπ’ αύτού έπτκυρώσεις καί πράξεις καταγγελίας τής κυρουμένης διεθνούς συμβάσεως, ώς καί τήν ήμερομηνίαν
άπό τής όποιας αί έν λόγω επικυρώσεις καί πράξεις καταγ
γελίας άρχονται ισχύουσαι.

S.
Είς τό αρθρον 8 προβλέπεται ότι ή άρμοδία άρχή
’Εν ΆΟήναις τή 31 ’Οκτωβρίου 1979.
θά δύναται νά έπιτρέψη,· κατ’ έξαίρεσιν τής τιθεμένης είς
Οί Υπουργοί
τό αρθρον 2 τής συμβάσεως άρχής, είς μεμονωμένας περι
Έξωτεεικών
Δικαιοσύνης
πτώσεις τήν συμμετοχήν είς διαφόρους δραστηριότητας όπως
Γ.' ΡΛΛΛΙ1Σ
Γ. ΣΤΑ Μ AT Η Σ
είναι π.χ. τά καλλιτεχνικά θεάματα. Ή χορηγουμένη
Έογασίας
άδεια θά πρέπει νά περιορίζη τήν χρονικήν διάρκειαν τής
άπασχολήσεως καί νά προσδιορίζει τούς όρους ταύτης.
Κ. ΛΑΣΚΑ P1Î Σ

