
'Επί τοΰ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της ψηφισθείσης 
εις Μόντρεαλ κατά το έτος 1946 ύπ’ άριθ. 78 Διεθνούς 
Συμβάσεως «περί τής ιατρικής έξετάσεως ΐκανότητος των 
παιδιών καί νεαρών προσώπων δ'.’ άτπχσχόλησιν έί; μή 
β'.ομη-/ανικάς εργασία; καί ρυθμίσεως συναφών Οεν.α
τών».

ίίοός τ)/ΐ· Rov/.ijΐ' τ/~>ι· Ελλή>·ο)ΐ·

Λ. ΓΕΛΙΚΑ
1. Ή ύπ’ άριθ. 78 Διεθνή; Σύμβασις έψηφίσΟη κατά τήν 

29ην Σύνοδον τής Γενικής Συνδιχσκέψεως τη; Λ'.εΟνοϋ; 
Οργανώσει»; ’Εργασίας, ή όποια έ π ρ χγ μ χ τ ο π ο ι η Οη εί; 
Μόντρεαλ την 19ην Σεπτεμβρίου 1946.

2. Ή Διεθνή; Όργάνωσ'.ς ’Εργασίας άνχγνωρίζουσχ 
τά προβλήματα τά όποια δύνατα1. νά προκόψουν άπό τήν 
είσοδον εις τήν άπασχόλησιν παιδιών καί νεαρών προσιόπων. 
τρό της συμπληρώσει»; τοΰ 18ου έτους τής ηλικία ; των. 
ΐηλαδή προ τής όλοκληρούσειος τής σωματικής καί πνευ
ματικής των άναπτύςεως, έκρινε σκόπιμον τήν υίοΟέτησιν 
νός ακόμη διεθνούς κειμένου υπό τήν μορφήν διεθνούς 
τυμβάσεως διά τοΰ όποιου διασφαλίζεται ό έλεγχος τής 
ιαταστάσεως υγείας τών κάτω τών 18 ετών νεαρών_ προ
σώπων, τά οποία πρόκειται να άπασχοληΟοΰν εις μή βιο
μηχανικά; εργασίας έπ’ άντιμισθία ή προς προσπορισμόν 
ίμέσου ή εμμέσου κέρδους.

Διά τάς εργασίας αί όποΐαι παρουσιάζουν ηύξημένους 
ιινδύνους διά τήν υγείαν τών εις αύτκς άπασχολουμένων 
; ιατρική αυτή έξέτασις έπεκτείνετα μέχρι τοΰ 21ου έτους 
ής ηλικίας. 1

3. Ή νομοθεσία τής χώρας μας μέχρι σήμερον δεν έκά- 
υπτε τήν κατηγορίαν τών εργαζομένων εις μή βιομηχανι- 
ιάς εργασίας. Έν τούτοις, εις τήν πρακτικήν, άπητεϊτο 
>ιά τήν χορήγησιν βιβλιαρίου ανηλίκων κάτω τών 16 
:τών ιατρική εςέτασις.

4. Με τήν κύρωσιν τής παρούσης διεθνούς Συμβάσεως 
αλύπτεται πλέον καί νομοθετικούς ή κατηγορία τών εις 
ή βιομηχανικά; εργασίας άπασχολουμένων άνηλίκων καί 
υγχρόνως έπεκτείνεται τό δριον ηλικίας, διά τό όποιον 
παιτεΐται χορήγησις ιατρικού πιστοποιητικού, πρό τής 
σόδου εις τήν άπασχόλησιν, εις τό 18ον έτος καί εις 
ρισμένας περιπτώσεις εις τό 2Ιον έτος.
Περαιτέρω προβλέπεται ή επαγγελματική άνχπροσαρμο- 

ή καί έπανχπροσχνατολισμός τών παιδιών καί νεαρών 
ροσώπων κατά τήν ιατρικήν έξέτχσιν τών όποιων ήθελον 
απιστιυθεΐ ελλείψεις ή άνικανότητε;.
5. Ή επικύρωσις τής εν λόγω διεθνούς συμβάσεως ύπό 

ής χώρας μας είναι σκόπιμος καί αναγκαία, έν οψει τής 
ιαιτέρας προσοχή; μέ τήν όποιαν πρέπει νά άντιμετωπί- 
εται ή έργασίχ τών άνηλίκων, ή οποία είναι επιτρεπτή 
όνον εφ’ όσον όέν εγκυμονεί κινδύνους διά τήν υγείαν 
ιί τήν σωματικήν καί πνευματικήν άνάπτυξιν τούτιυν. 
εραιτέρω εις τήν Ελληνικήν άσφαλιστικήν νομοθεσίαν 
οίστατχι ή άναγκαία υποδομή διά τήν ιατρικήν έςέτασιν 
ύν παιδιών καί νεαρών προσώπων πρός διαπίστωσιν τής 
ιός άπασχόλησιν ΐκανότητος. Συγκεκριμένοι; αί έξετάσεις 
ναι δυνατόν νά διενεργοΰνται βασικώς ύπό τοΰ ΙΚΛ. 
.λά καί ύπό τών λοιπών άσφαλιστικών οργανισμών, εις 
,ύς όποιους θά ύπάγωντχι τά ένδιαφερόμενα πρόσωπα, 
χλόγως τής φύσεως καί τοΰ είδους τής άπασχο/.ήσεώς 
ιν.

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΣ
1. Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου πρώτου τοΰ πρός 

,φισιν σχεδίου νόμου κυροΰται καί κτάται ίσχύν νόμου 
ύπ’ άριθ. 78 Διεθνής Σύμβασις ’Εργασίας «περί ίατρι- 
ς έξετάσεως ΐκανότητος τών παιδιών καί νεαρών προ- 
ιπων δΓ άπασχόλησιν εις μή βιομηχανικά; έργασίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 2. Διά τών διατάξεων τοΰ 
διά 11 ροεδρικοΰ Διατάγματος. 
* Γπουργών Έργασίας καί 
καθορίζεται τό περιεχόμενον

άρθρου δευτέρου ορίζεται ότι 
έκδιδομένου τη προτασει τών 
Κοινωνικών Υπηρεσιών θα 
τής ιατρική; έξετάσεως, οί

πρός διενέργειαν ταύτης αρμόδιοι φορείς, ή κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα, μή ύπερβαίνοντα τούς 12 μήνας, 
έπανάληψις τής ιατρικής έξετάσεως. ό αρμόδιος διά τήν 
έκδοσιν τοΰ πιστοποιητικού φορεύς καί πάσα άναγκαία 
λεπτομέρεια διά τήν έφαρμογήν τής κυρουμένης Διεθνούς 
Συμβάσεως.

3. Διά τών διατάξεων τοΰ 
έπεκτείνεται ή ισχύς τής περί 
νη; νομοθεσία; εις άπαντα τά

άρθρου τρίτου ορίζεται ότι 
βιβλιαρίων άνηλίκων κειμέ- 

ύπό τής συμβάσεως προστα-
τευομενα πρόσωπα.

Περαιτέρω παρέχεται έξουσιοδότησις, ώστε διά Προε
δρικού Διατάγματος, έκδιδομένου τή προτάσει τοΰ 'Υπουρ
γού Εργασίας, νά καθορίζωνται οί όροι έκδόσεως τών 
βιβλιαρίων, τό περιεχόμενον των. ή διάρκεια ισχύος των καί 
άπχσαι αί λοιπαί λεπτομέρεια’, εφαρμογή; τών περί πιστο
ποιήσει»; τής ΐκανότητος πρό; άπασχόλησιν διατάξεων τής 
κυρουμένης συμβάσεως.

Τέλος, παρέχεται έξουσιοδότησις, όόστε. διά ΙΙ.Δ(τος 
νά καθορίζωνται τά μέτρα καταλλήλου έπχγγελματικοΰ 
προσανατολισμού, καί σωματικής-καί επαγγελματική; άνα- 
προσαρμογής τών προσώπων τά όποια άναφέρονται εί; τήν 
παρ. 1 τοΰ άρθρου 6 τής συμβάσεως.

4. Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τετάρτου προβλέποντχι 
αί ποιν.κχί κυρώσεις διά τήν πχρχβίχσιν τών διατάξεων τής 
συμβάσεο»;.

5. Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου πέμπτου ορίζονται τά 
τής ένάρξεως ισχύος τεΰ παρόντος νόμου.

Γ. ’Επί μιας έκάστης τών διατάξεων τής κυρουμένης 
Διεθνούς Συμβάσεως σημειοΰνται τά άκόλουθα :

1. Εις τό άρθρον 1 χύτης ορίζεται ότι ή σύμβασις έφχρ- 
μόζεται έπί παιδιών καί νεαρών προσώπων, τά όποια άπχ- 
σχολσΰντχι έπί ήμερομισθίω ή πρός άπόκτησιν άμέσου ή 
έμμέσου κέρδους εις μή βιομηχανικά; έργασίας.

Διά τήν έφαρμογήν δέ τής συμβάσεως ώς μή βιομηχανι
κά'. έργασίαι νοούνται πάσαι αί μή άνχγ/ωριζόμενχι ώς 
βιομηχανικαί. γεωργικαί ή ναυτικαί έργασίαι.

2. Εις τό άρθρον 2 προβλέπεται ότι άτομα ηλικίας κάτω 
τών 18 έτών δεν δύνανται νά γίνουν δεκτά δΓ άπασχόλησιν 
εις τάς μή βιομηχανικά; έργασίας άνευ προηγουμένης 
έπισταμένης ιατρικής έξετάσεως ύπό ειδικευμένου ιατρού, 
άνχγ/ωρισμένου ύπό τής αρμόδιας άρχής. ή οποία βεβαιοΰ- 
ται είτε δΓ ιατρικού πιστοποιητικού είτε διά σημειώσεως 
άνχγρχφομένης· εις τήν άδειαν άπασχολήσει»; ή εις τό βιβλι- 
άοιον έονασία;.

I ο έγγραφον το πιστοποιούν την προς εργασίαν ικανό
τητα δέον νά έπιβάλη ώρισμένους όρου; άπασχολήσεως καί 
νά χορηγήται δΓ ειδικήν έργασίαν ή ομάδα έργασιών.

3. Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 3 προβλέπεται ότι 
ή ίκανότης πρός έργασίαν δέον όπως ύπόκειτχι εις έλεγχον 
μέχρι τοΰ 18ου έτους καί κατά χρονικά διαστήματα ούχί 
μεγαλύτερα τοΰ έτους. ’Επίσης προβλέπεται ότι ύπό τής 
έθνικής νομοθεσίας θά προσδιορίζωνται αί περιπτώσεις, 
όπου άπαιτεΐται ιατρική έπανεξέτασις, εις διαστήματα 
μικρότερα τοΰ έτους.

4. Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 4 προβλέπεται ιατρική 
έξέτασις ή έπανεξέτασις μέχρι τοΰ 21ου έτους δΓ έργα
σίας αί όποΐαι παρουσιάζουν μεγάλους κινδύνους καί αί 
όποΐαι θά καθορίζωνται ύπό τής άρμοδίας άρχής.

Εις τό άρθρον 5 διευκρινίζεται ότι αί 
δεν θά συνεπάγωνται δαπάνα; διά τούς

ίχτρικχί έξετάσε ις 
ένδιχφερομένους ή

τους γονείς των.
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 6 καθιερώνεται ή ύποχρέω- 

σις έπχγγελματικοΰ έπχνχπροσχνχτολισμοΰ ή σωματικής 
καί έπαγγελματικής άναπροσαρμογής τών παιδιών καί 
νεαρών προσούπων τών οποίων αί ΐατρικαί έξετάσεις άπο-
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καλύπτουν ανικανότητας ή ελλείψεις, διά της συνεργασίας 
των υπηρεσιών έργασίας. ιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 
αγωγής καί κοινωνικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω προβλέπεται ή χορήγησις προσωρινών αδειών 
άπασχολήσεως ή προσωρινών πιστοποιητικών ή άδειών 
καί πιστοποιητικών έπιβαλλόντων ειδικούς όρους άπασχο- 
λήσεως.

Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 7 άναφέρονται εις τήν ΰποχρεω- 
σιν τοΰ εργοδότου να ταξινομεί καί να έχει εις τήν διάθεσιν 
τής έπιθεωρήσεως έργασίας τα έγγραφα τά πιστοποιοϋντα 
τήν Ικανότητα προς εργασίαν των παιδιών καί νεαρών προ
σώπων τά όποια απασχολεί. 'Η εθνική νομοθεσία θά καθο
ρίζει τόν τρόπον τοΰ ελέγχου εφαρμογής τών διαταζεων 
τής συμβάσεως.

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου S παρέχεται δυνατοτης 
έξαιρέσεως άπό τής εφαρμογής τών διατάξεων τής συμ.βα- 
σεως, ώρισμένων περιοχών τοΰ έπικυροΰντος ταύτην Κρά
τους - Μέλους, εις τάς οποίας ή άραιότης τοΰ πληθυσμοΰ 
ή ή κατάστασις τής άναπτύξεως καθιστά άνέφικτον τήν 
εφαρμογήν των. γεγονός τό όποιον δέον όπoJς άναφερεται 
εις τήν πρώτην έτησίαν έκθεσιν τούτου πρός τό Διεθνές 
Γραφεΐον Έργασίας, εις τήν όποιαν θά πρέπει να άναφέ- 
ρωνται εΐδικώς αί εξαιρούμενα', περιοχαί.

'Υπό τών διατάξεων τοΰ άρθρου 9 προβλέπεται ή δυνα- 
τότης εις τό έπικυροΰν Κράτος - Μέλος, τό όποιον δεν 
εΐχεν σχετικήν πρός τήν ιατρικήν έξέτασιν παιδιών καί νεα
ρών προσώπων νομοθεσίαν, διά δηλώσεως προσηρτημένης 
εις τήν έπικύρωσίν του να αντικαθιστά τήν ήλικίαν τών δέκα 
οκτώ ετών, τήν προβλεπομένην εις τά άρθρα 2 καί 3 τής

Συμβάσεως, με. κατωτέραν τοιαύτη · άλλα μέχρι τών 16 
ετών, καθώς καί τήν ήλικίαν τοΰ 21ου έτους τήν άναφερο- 
μένην εις τό άρθρον 4. τής συμβάσεως. διά κατωτέρας 
τοιαύτης άλλα μέχρι 19 ετών.

'Η δήλωσις αυτς δύναται να καταγγέλλεται καθώς 
καί νά τροποποιήται διά μεταγενεστέρας τοιαύτης.

Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 10 δεν άφοροΰν τήν χώραν 
μας.

Τέλος, διά τών υπολοίπων διατάξεων τής Συμβάσεω; 
(άρθρα 11-19) ρυθμίζονται διαδικαστικά κυρίως θέματα, 
τά όποια άναφέρονται εις τήν επίσημον καταχώρησιν τών 
επικυρώσεων, τήν έναρξιν ισχύος αυτής καί τήν δυνατότατα 
καταγγελίας καί άναθεωρήσεώς της.

'Ωσαύτως, προβλέπεται ύποχρέουσις τοΰ Γενικού Διευ- 
θυντοΰ τοΰ Δ.Γ.Ε. όπως άνακοινοΐ, τόσον πρός τόν Γενικόν 
Γραμματέα τοΰ ΟΗΕ όσον καί πρός τά Κράτη - Μέλη 
πλήρεις πληροφορίας έν σχέσει πρός πάσας τάς καταχωρισθεί- 
σας ύπ’ αύτοΰ επικυρώσεις καί καταγγελίας τής κυρου- 
μένης διεθνοΰς συμβάσεως ώς καί τήν ημερομηνίαν άπό 
τής όποιας αί έν λόγω έπικυρώσεις καί πράξεις καταγ
γελίας άρχοντα1, ίσχύουσαι.

Έν ΆΟήναις τή 9 Ιανουάριου 1981 
Οί Υπουργοί
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