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Λ. ΓΕΝΙΚΑ
• 1. Ή ΰπ’ άριθ. 77 Διεθνής Σύμβασις έψηφίσθη κατά την 

29ην Σύνοδον τής Γενικής Συνδιασκέψεως τής Διεθνούς 
Όργανώσεως Εργασίας (ΔΟΕ) ή όποια έπραγματοποιήθη 
εις Μόντρεαλ τήν Ιί'ην Σεπτεμβρίου 1946.

2. Ή Διεθνής Όργάνωσις ’Εργασίας έδωσεν ιδιαιτέραν 
σημασίαν εις τό θέμα τής άπασχολήσεως τών παιδίων καί 
νεαρών προσώπων, άναγνωρίζουσα τα προβλήματα τα όποια 
αντιμετωπίζουν, όταν εις μικράν ηλικίαν καί πριν ολοκλη
ρωθεί ή σωματική καί πνευματική των άνάπτυξις εισέρ
χονται εις τόν κόσμον τής εργασίας.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον εκτός τών διεθνών κειμένων τά 
όποια έψήφισεν ήδη άπό τό πρώτον έτος τής ίδρύσεώς της, 
σχετικά μέ τό κατώτατον όριον ηλικίας εισδοχής εις τήν 
άπασχόλησιν, ή Δ.Ο.Ε. έκρινεν άναγκαίαν τήν ψήφισιν καί 
άλλων κειμένων μέ τά όποια θά-διεσφαλίζετο ό έλεγχος τής 
καταστάσεως υγείας τών νεαρών προσώπων, τά όποια πρό
κειται να άπασχοληθοΰν εις ώρισμένας έργασίας.

Ούτω τό έτος 1921 έψηφίσθη ή ΰπ’ άριθ. 16 Διεθνής 
Σύμβασις «περί υποχρεωτικής ιατρικής έξετάσεως τών εις 
πλ.οϊα εργαζομένων τ αίδων καί νεαρών προσώπων».

3. "Ηδη μέ τήν παρούσαν διεθνή σύμβασιν καλ,ύπτεται 
μία μεγάλη κατηγορία εργαζομένων, ήτοι τά νεαρά πρόσωπα 
ηλικίας κάτω τών δέκα οκτώ ετών, τά όποια άπασχολ.οϋνται 
εις τήν βιομηχανίαν καί διά τά όποια σύμφωνα μέ τήν σύμ- 
βασιν, απαιτείται προηγουμένη έπισταμένη Ιατρική έξέ- 
τασις υπό αρμοδίου ιατρού, πρός διαπίστωσιν τής ίκανό- 
τητος διά τήν συγκεκριμένη·; εργασίαν ή ομάδα εργασιών.

Διά τάς έργασίας αί όποϊαι παρουσιάζουν μεγάλους κιν
δύνους διά τήν υγείαν, προβλέπεται ιατρική έξέτασις ίκα- 
νότητος πρός εργασίαν, μέχρι τού εικοστού πρώτου έτους τής 
ήλ.ικίας των.

4. Σήμερα σύμφωνα μέ τήν νομοθεσίαν τής χώρας μας 
(Ν. ΔΚΘ'/1920), διά τήν χορήγησιν βιβλιαρίου έργασίας 
εις πρόσωπα μή συμπληρώσαντα τό 16ον έτος τής ήλικίας 
των, τά όποια πρόκειται νά άπασχοληθούν εις βιομηχανικά 
καί βιοτεχνικά έργοστάσια, καί έργαστήρια, λατομεία, μεταλ- 
λχϊα καί ορυχεία παντός είδους, οίκοδομικάς ή άλλας παρεμ
φερείς υπαιθρίους έργασίας καί έπιχειρήσεις μεταφοράς προ
σώπων ή πραγμάτων διά γής ή ΰδατος, άπαιτεϊται πιστο- 
ποίησις ιατρική ή όποια χορηγείται κατόπιν έπισταμένης έξε- 
τάσεως παρά αρμοδίου ιατρού.

5. Μέ τήν κύρωσιν τής παρούσης συμβάσεως ή ιατρική 
έξέτασις ίκανότητος πρός έργασίαν έπεκτείνεται μέχρι τού 
18ου έτους τής ήλικίας καί εις ώρισμένας περιπτώσεις μέχρι 
τού 21ου έτους. ’Επίσης, ή ιατρική αυτή έςέτασις μέχρι σή- 
ιερον έγένετο άπας τού έτους, ένώ διά τής έπικυρώσεως τής 
συμβάσεως δίδεται ή ευχέρεια ιατρικής έπανεξετάσεως κατά 
συχνοτέρας περιόδους, εις περιπτώσεις κατά τάς οποίας τούτο 
είναι άναγκαΐον.

6. Έπί πλ,έον διά τών διατάξεων τής συμβάσεως προβλέ- 
τεται καί ή λήψις μέτρων διά τόν έπαναπροσανατο/.ισμόν καί 
τήν σωματικήν ή έπαγγελ.ματικήν άναπροσαρμογήν τών 
ταιδίων καί νεαρών προσώπων, διά τά όποια ή ιατρική έξέ- 
ασις διαπιστώσει ελλείψεις ή άνικανότητας διά τής συνερ- 
■ασίας τών υπηρεσιών έργασίας, τών ιατρικών υπηρεσιών 
υς καί τών υπηρεσιών άγωγής.

7. Ή έπικύρωσις τής ΰπ’ άριθμ. 77 Διεθνούς Συμβάσεως 
ιναι σκόπιμος καί αναγκαία αί δέ υποχρεώσεις αί όποϊαι 
πορρέουν άπό τήν σύμβασιν, σχετικώς πρός τήν ιατρικήν 
ςέτασιν τών καλ.υπτομένων προσώπων είναι δυνατόν νά άντι- 
ετωπισθούν, διότι εις τήν Ελληνικήν άσφαλ.ιστικήν νομο

θεσίαν ΰφίσταται ή αναγκαία υποδομή διά τήν διενέργειαν 
ταυτης. Ειδικώτερον, αί έξετάσεις πρός διαπίστωσιν τής 
ικανότατος προς εργασίαν τών παιδίων καί νεαρών προσώ
πων. καθώς καί αί τυχόν άπαιτούμεναι μεταγενέστεραι έςε- 
τάσεις. δύναται νά διενεργούνται βασικώς, ύπό τού Ι.Κ.Α. 
καθώς και υπό τών λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών εις 
τούς όποιους θά ΰπάγωνται τά προστατευόμενα άτομα, άνα- 
λύγως τού είδους τής άπχσχολ.ήτεώς των.

Β. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ
1. Δια τών διατάξεων τού άρθρου πρώτου τού ποός ψή- 

φισιν σχεδίου νόμου κυρούται καί κτϊται ίσχύν νόμου ή ΰπ’ 
άριθμ. /7 Διεθνής Σύμβασις ’Εργασίας «περί ιατρικής έξε
τάσεως ίκανότητος τών παιδίων καί νεαρών προσώπων δΓ 
άπασχόλησιν εις τήν βιομηχανίαν».

2. Διά τών διατάςεων τού άρθρου δευτέρου ορίζεται ότι
διά Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδομένου τή προτάσει τών 
'Υπουργών ’Εργασίας καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών θά κα
θορίζεται τό περιεχόμενο·./ τής ιατρικής έξετάσεως, οί πρός 
διενέργειαν ταύτης αρμόδιοι φορείς, ή κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα, μή ΰπερβαίνουσα τούς 12 μήνας, έπανάληψις 
τής ιατρικής έξετάσεως, ό αρμόδιος διά τήν έκδοσιν τού πι
στοποιητικού φορεΰς καί πάσα άναγκαία λεπτομέρεια, διά 
τήν έφαρμογήν τής κυρουμένης διεθνούς συμβάσεως.π--------

3. Διά τών διατάξεων τού άρθρου τρίτου ορίζεται ότι έπε- 
κτείνεται ή ισχύς τής περί βιβλιαρίων άνηλίκων κείμενης νο
μοθεσίας εις άπαντα τά ύπό τής συμβάσεως προστατευόμενα 
πρόσωπα.

Περαιτέρω παρέχεται έξουσιοδότησις, ώστε διά Προεδρι
κού Διατάγματος, έκδιδομένου τή προτάσει τού Υπουργού 
’Εργασίας, νά καθωρίζωνται οί όροι έκδόσεως τών βιβλι
αρίων, τό περιεχόμενόν των, ή διάρκεια ισχύος των καί άπα- 
σαι αί λοιπαί λεπτομέρειαι έφαρμογής τών περί πιστοποι- 
ήσεως τής ίκανότητος πρός άπασχόλησιν διατάξεων τής κυ- 
ρουμένης συμβάσεως.

Τέλος, παρέχεται έξουσιοδότησις, όπως διά Π. Δ/τος κα- 
θορίζωνται τά μέτρα καταλλήλου έπαγγελματικού προσα
νατολισμού καί σωματικής καί έπαήγελ,μαΤικής άναπροσαρ- 
μογής τών προσώπων τά όποια άναφέρονται είς τήν παρ. 
1 τού άρθρου 6 τής κυρουμένης συμβάσεως.

4. Διά τών διατάξεων τού άρθρου τετάρτου προβλέπονται 
αί ποινικαί κυρώσεις διά τήν παραβίασιν τών διατάξεων τής 
συμβάσεως.

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

Γ. ’Επί μιας έκάστης τών διατάξεων τής κυρουμένης Δι
εθνούς Συμβάσεως σημειούνται τά άκόλ.ουθα :

1. Είς τό άρθρον 1 αυτής ορίζεται ότι αότη έφαρμόζεται 
έπί παιδίων καί νεαρών προσώπων, τά όποια άπασχολούνται 
είς βιομηχανικές έπιχειρήσεις δημοσίας ή ίδιωτικάς καί γί
νεται άνάλ.υσις καί άπαρίθμησις τών κυριωτέρων έπιχειρη- 
σεων, αί όποϊαι θεωρούνται «βιομηχανικαί» διά τήν έφαρμο
γήν τής συμβάσεως.

2. Είς τό άρθρον 2 προβλέπεται ότι άτομα ήλικίας κάτω 
τών 18 έτών δεν δύνανται νά άπασχοληθούν είς βιομηχανι
κές έπιχειρήσεις άνευ ιατρικής έξετάσεως, έκ μέρους τού 
αρμοδίου ιατρού, διαπιστουμένης είτε δΓ ιατρικού πιστο
ποιητικού, είτε διά σημειώσεως καταχωριζομένης εις την 
άδειαν ή τό βιβλιάριου έργασίας.

Τό έγγραφον τό πιστοποιούν τήν ικανότητα πρός εργα
σίαν δέον νά έπιβάλλη ώρισμένους όρους άπασχολήσεως και 
νά χορηγήται δΓ ειδικήν έργασίαν ή ομάδα έργασιών.

3. Διά τών διατάξεων τού άρθρου 3 προβλέπεται ότι ή ίκα- 
νότης πρός έργασίαν δέον όπως ΰπόκειται είς έλεγχον μέχρι 
τού 18ου έτους καί κατά χρονικά διαστήματα ούχί μεγαλύ
τερα τού έτους. Επίσης ύπό τής έθνικής νομοθεσίας θά προ- 
σδιορίζωνται αί περιπτώσεις όπου άπαιτεϊται ιατρική έπανε- 
ξέτασις, είς διαστήματα μικρότερα τού έτους.

4. Διά τών διατάξεων τού άρθρου 4 καθιεροΰνεται ή ιατρι
κή έξέτασις ή έπανεξέτασις μέχρι τού 21ου έτους δΓ έργα
σίας, αί όποϊαι παρουσιάζουν ιδιαιτέρους κινδύνους.
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Αί κ*τηγ°ρί*ι τών έν λόγω άπασχολήσεων θά καθορί- 
ζωνται υπό τής έθνιχής νομοθεσίας.

Είς τό άρθρον 5 διευκρινίζεται ότι αί ίατρικαί εξετάσεις 
διά τάς προαναφερομένας περιπτώσεις δέον όπως μή συν
επάγονται δαπάνην διά τούς ενδιαφερομένους ή τούς γονείς 
των. - -

προσώπων νομοθεσίαν, διά δηλώσεως- προσηρτημένης εις 
την έπικύρωσίν του, νά άντικαθιστά την ήλικίαν των δέκα 
οκτώ ετών, ή όποια προβλέπεται εις το άρθρον 2 καί 3 τής 
Συμβάσεως, μέ κατωτέραν άλλα μέχρι 16 έτών, καθώς καί 
τήν ήλικίαν των 21 έτών την άναφερομένην είς το άρθρον 4, 
διά κατωτέρας καί μέχρι 19 έτών.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 6 καθιερώνεται ή ύπο- 
χρέωσις επαγγελματικού έπαναπροσανατολισμοϋ ή σωμα
τικής καί επαγγελματικής άναπροσαρμογής τών παιδιών 
καί νεαρών προσώπων κατά τήν ιατρικήν έξέτασιν τών 
οποίων διαπιστοϋνται ανικανότητες ή ελλείψεις, διά τής 
συνεργασίας τών υπηρεσιών εργασίας, ιατρικών υπηρεσιών 
υπηρεσιών άγωγής καί κοινωνικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω προβλέπεται ή χορήγησις προσωρινών αδειών 
άπασχολήσεως ή προσωρινών πιστοποιητικών ή άδειών καί 
πιστοποιητικών έπιβαλλόντων ειδικούς όρους άπασχολή
σεως.· ,, -
. At διατάξεις τοΰ άρθρ. 7 άναφέρονται είς τήν ΰποχρέωσιν 
τοϋ έργοδότου νά ταξινομεί καί νά έχει είς τήν διάθεσιν τής 
επιθεωρήσεως εργασίας τά έγγραφα τα πιστοποιοϋντα τήν 
ικανότητα πρός εργασίαν τών παρ’ αύτώ άπασχολουμένων 
παιδιών καί νεαρών προσώπων καί δίδεται ή δυνατότης κα
θορισμού, ΰπο τής εθνικής νομοθεσίας, παντός προσφόρου 
τρόπου διά τήν αυστηρήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβά
σεως. " ; ___________

• Διά τών. διατάξεων τοϋ άρθρου 8 δίδεται ή δυνατότης 
έξαιρέσεως άπό τής εφαρμογής τών διατάξεων τής συμβά- 
σεως ώρισμένων περιοχών τοϋ έπικυροΰντος ταύτην Κρά
τους - Μέλους, είς τάς όποιας ή άραιότης τοΰ πληθυσμού 
ή. ή κατάστασις τής άναπτύξεώς των καθιστά άνέφικτον 
τήν έφαρμογήν αυτών. Αί έξαιρέσεις πρέπει νά άναφέρωνται 
είς τήν πρώτην έτησίαν έκθεσιν τοϋ κυροϋντος Κράτους- 
Μέλους πρός τό Διεθνές Γραφεΐον Εργασίας, ή οποία άνα- 
φέρεται, σύμφωνα μέ τό άρθρον 22 τοϋ Καταστατικού τής 
Διεθνρϋς Όργανώσεως Εργασίας, είς τά ληφθέντα ύπ’ αυ
τού μέτρα πρός έφαρμογήν τής συμβάσεως τήν όποιαν έπε- 
κύρωσε. Είς τήν εκθεσιν δέον νά άνεφέρωνται ρητώς αί 
έξαιρούμεναι περιοχαί. . ......

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 9 δίδεται ή δυνατότης 
είς τό έπικυροϋν Κράτος - Μέλος, τό όποιον δεν είχε σχε
τικήν πρός τήν ιατρικήν έξέτασιν τών παιδιών καί νεαρών

'Η έν λόγω δήλωσις δύναται νά καταγγέλλεται καί νά 
τροποποιήται οποτεδήποτε, διά μεταγενεστέρας τοιαύτης.

Διά τών διατάξεων τών άρθρων 8 καί 9 τής συμβάσεως 
δίδεται ή ευχέρεια σταδιακής προσαρμογής τής νομοθεσίας 
τοϋ έπικυροΰντος ταύτην Κράτους - Μέλους, τό όποιον 
στερείται τής καταλλήλου υποδομής ή αντιμετωπίζει ιδιαι
τέρας δυσχερείας διά τήν πλήρη έφαρμογήν τών διατάξεων 
τής συμβάσεως. '

Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 10 άναφέρονται είς τήν έφαρμο
γήν τής Συμβάσεως είς τάς Ινδίας καί επομένως δεν άφοροϋν 
τήν χώραν μας. ........... .ή

Τέλος, διά τών υπολοίπων διατάξεων τής Συμβάσεως 
(άρθρα 11 - 19) ρυθμίζονται διαδικαστικά κυρίως θέματα, 
τά όποια άναφέρονται είδικώτερον είς τήν καταχώρισιν 
τών έπισήμων επικυρώσεων τών Κρατών - Μελών τής 
ΔΟΕ, είς τήν έ'ναρξιν ισχύος αυτής διεθνώς καί έναντι τών 
Κρατών - Μελών καί είς τήν δυνατότητα καταγγελίας καί 
άναθειυρήσεώς της., - - , ,■ · .-τιντ.;

'Ωσαύτως, προβλέπεται ύποχρέωσις τοϋ Γεν. Διευθυντοϋ 
τοϋ Δ.Γ.Ε. όπως άνακοινοϊ. τόσον πρός τόν Γενικόν Γραμ
ματέα τοϋ ΟΗΕ όσον καί πρός τά Κράτη - Μέλη πλή
ρεις πληροφορίας έν σχέσει πρός πάσας τάς καταχωρισθείσας 
ύπ’ αυτού έπικυρούσεις καί καταγγελίας”- ής κυρ θυμένης διε
θνούς συμβάσεως, ώς καί τήν ήμερο μη ·. αν άπό' τής όποιας 
αί έν λόγω' έπικυρούσεις 'καί πράξεις καταγγελίας άρχονται 
ίσχύουσαι. . ■ ' "■'·'··-·*·'

■ ■* ' ·'. — ; · c
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