
Έπί τοϋ. σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως τής ψηφισθείσης
εις Γενεύην κατά το έτος 1965 ύπ’ άρ. 124 Διεθνούς
Συμβάσεως» περί τη; ιατρικής έξετάσεως ίκανότητος
των νεαρών προσώπων δ·.’ άπασχό/.ησιν εις υπογείου;
εργασίας εις τα ορυχεία καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

ΙΙοός τ//>· Bov/.ijr κ~>>' Ελλψ·ο»·

Λ. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ή ύπ’ άριθ. 124 Διεθνή; Σύμβασις ’Εργασίας έψη- 

φίσθη κατά τήν 49ην σύνοδον τής Γενικής Συνόιχσκεψεως 
τής Διεθνούς Όργανώσεως Εργασίας ή οποία συνήλθε·/ 
έν Γενεύη τον μήνα Ιούνιον 1965. έχει δέ κυρωθή μέχρι 
σήμερον υπό 31 Κρατών-Μελών τής Διεθνούς Όργανώσεως 
Εργασίας (Δ.Ο.Ε. ).

2. Ή Δ.Ο.Ε. ήρχισε να άσχολεϊται, ήδη άπό τό 1947, 
μέ το πρόβλημα τών νεαρών προσώπων τα όποια άπησχο- 
λούντο εις υπογείους εργασίας αν καί άρχικώς τό ενδιαφέρον 
της περιωρίσθη εις τούς εργαζομένους εις τά άνθρακωρυχεΐα.

Είδικώτερον, ή Διεθνής Συνδιάσκεψις ’Εργασίας, κατά 
τήν 35ην συνοδόν της (1052) άπεδέχθη άπόφασιν ((Reso
lution) ή οποία μεταξύ άλλων περιελάμβανε καί τό θέμα 
τών ιατρικών έξετάσεων τών νεαρών προσώπων τα όποια 
εργάζονται εις υπογείους έργχσίχς εις τα άνθρακωρυχεΐα, 
ένώ κατά τήν 36ην σύνοδόν της (1953) άπεδέχθη σύστασιν 
(Recommandation) περί τού έλαχίστου ορίου ηλικίας 
εισόδου είς τά άνθρακωρυχεΐα, ή όποια μεταξύ άλλων, 
άπηγόρευε τήν άπασχόλησιν τών κάτω τών 16 έτών νεαρών 
προσώπων είς τάς υπογείους εργασίας τών ανθρακωρυχείων 
καί ο ριζεν δτι ή άπασχόλησις νεαρών προσώπων ήλικίας 
μεταξύ 16-18 έτών θά ήτο δυνατόν νά έπιτραπεΐ ΰπό 
ώρισμένας προϋποθέσεις καθοριζομένας υπό της άρμοδίας 
άρχής, διασφαλιζομένης μεταξύ τών άλλων καί τής συστη
ματικής παρακολουθήσεως τής υγείας καί τής ασφαλείας 
τών νεαρών τούτων προσώπων.

8ί ’Ακολούθως άνεγνωρίσθη δτι υπάρχουν νεαρά πρόσωπα 
άά όποια άπασχολοΰνται καί είς τάς λοιπάς κατηγορίας 
όρυχείων, πλήν τών ανθρακωρυχείων' καί τά όποια άντι- 
μετωπίζουν άνάλογα προβλήματα μέ εκείνα τών άπασχο- 
λουμένων είς τά άνθρακωρυχεΐα.

Ούτως, ή τριμερής τεχνική Συνέλευσις περί τών όρυχείων 
πλήν τών άνθρακωρυχείων εκρινεν ότι τό θέμα τής άπασχο- 
λήσεως νεαρών προσώπων είς υπογείους έργασίας είς τά 
πάσης φύσεως ορυχεία ήτο άρκούντως σοβαρόν ώστε νά 
δύναται νά άποτελέση άντικείμενον διεθνούς ρυθμίσεως.
. 4; Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας άπεφάσισε κατά τήν 153ην σύνοδόν του (Νοέμ

βριος 1962) νά έγγράψη είς τήν ήμερησίαν διάταξ'.ν τής 
48ης συνόδου τής Διεθνούς Συνδιασκέψεως ’Εργασίας τό 
ζήτημα τής άπασχολήσεως τών νεαρών προσώπων είς τάς 
υπογείους έργασίας τών πάσης φύσεους όρυχείων.

5. Ή Διεθνής Συνδιάσκεψις έργασίας έψήφισε τήν 23ην 
Ιουνίου 1973 κατά τήν 49ην σύνοδον αυτής τήν ύπ’ άριθ.

124 Διεθνή Σύμβασιν ’Εργασίας ώς καί τήν συμπληρούσαν 
ταύτην 125 Διεθ'/ή Σύστασιν ’Εργασίας.

6. 'Η έπικύρωσιςτής ύπ’ άριθ. 124 Διεθνούς Συμβάσεως 
δύναται νά άντιμετωπισθή ύπό τής χώρας μας δεδομένου 
δτι είς τήν Ελληνικήν άσφαλιστικήν νομοθεσίαν ύφίσταται 
ή άναγκαία υποδομή διά τήν έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεων 
αί όποΐαι άπορρέουν άπό τάς έπί μέρους διατάξεις τής έν 
λόγω Διεθνούς Συμβάσεως.

Είδικώτερον, ή ιατρική έξέτασις τών παιδιών καί τών 
νεαρών προσώπων διά τήν διαπίστωσιν τής ίκανότητος 
τούτων πρός εργασίαν καθώς καί αί τυχόν άπαιτούμεναι 
μεταγενεστεραι εξετάσεις είναι δυνατόν νά διενεργοΰνται 
βασικώς άπό τό 1ΚΑ άλλα καί άπό τούς λοιπούς άσφαλι- 
στικούς όργανισμούς είς τούς όποιους θά ύπάγωνται έν- 
διαφερόμενα πρόσωπα άναλόγως τής φύσ;ο/ς καί τοϋ είδους 
τής άπασχολήσεώς των.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ — ~ i J ι À \ > * { !/. Κχτοττ'.ν των ανωτέρω και όεόομενου οτι η χωρά
μας είναι εκ τών ιδρυτικών Κρατών-Μελών τής Δ.Ο.Ε. 
καί οτι λίαν συντόμως εισέρχεται είς τάς Εύρωπαϊκάς 
Κοινότητας κρίνεται σκόπιμος ή διά τοϋ ύπό κρίσιν νομο
σχεδίου κύρωσις τής ύπ’ άριθ. 124 Διεθνούς Συμβάσεως 
Έργασίας «περί τής ιατρικής έςετάσεως Ικανότητος τών 
νεαρών προσώπων είς υπογείους εργασίας είς τά ορυχεία».

Β. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ
1. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου πρώτου τοϋ ύπό 

κρίσιν σχεδίου νόμου ορίζεται ότι κυροϋται. καί έχει ίσχύν 
νόμου ή ώς άνω Διεθνής Σύμβασις τής όποιας παρατίθεται 
τό κείμενον τόσον είς τήν ελληνικήν μετάφρασιν όσον 
καί τό γαλλικόν πρωτότυπον.

2. Διά τών διατάξεων τού άρθρου δευτέρου ορίζεται 
ότι διά Προεδρικού Διατάγματος έκοιδομένου τή προτάσει 
τών 'Υπουργών Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας. ’Εργασίας 
καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, μετά γνώμην τοϋ Ανώτατου 
Συμβουλίου ’Εργασίας (Α.Σ.Ε. ) θά δύναται νά καθορίζεται 
τό περιεχόμενο τής ιατρικής έξετάσεως, οί πρός διενέργειαν 
ταύτης αρμόδιοι φορείς, ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
μή ΰπερβαίνοντα τούς 12 μήνας έπχνάληψις τής άνωτέρω 
ιατρικής έξετάσεως, ό αρμόδιος φορεύς διά τήν έκδοσιν 
πιστοποιητικού περί τής γενομένης ιατρικής έξετάσεως 
"καί τής""ίκχνότητος πρός άπασχόλησιν καθώς καί πάσα 
άλλη άναγκαία λεπτομέρεια διά τήν έφαρμογήν τής κυρ ο / ( 
μένης διεθνούς συμβάσεως.

3. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τρίτου προβλέπεται 
δτι ό έλεγχος τής εφαρμογής τόσον τής κυρουμένης συυβά- 
σεως δσον καί τοϋ δυνάμει τοϋ άρθρου δευτέρου τοϋ παρόντος 
έκδιδομένου Π.Δ/τος άνατίθεται είς τά Αρμόδια δργανα τών 
Υπουργείων Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας καί Έργασίας.

4. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τετάρτου προβλέπεται 
ή έπιβολή ποινών εις τούς παραβαίνοντας τάς διατάξει^ 
τήί διά τοϋ παρόντος κυρουμένης διεθνούς συμβάσεως.

5. Διά Τών διατάξεων Τοϋ άρθρου πέμπτου ορίζονται 
τά τής ένάρξεως ίσχύος τοϋ παρόντος νόμου.

Γ. ΈπΙ μιας έκάστης τών διατάξεων τής κυρουμένης 
διεθνούς συμβάσεως σημειοϋνται τά ακόλουθα :

1. Είς Τό άρθρον 1 χύτης δίδεται ό ορισμός τοϋ όρου 
«όρυχεΐον» διά -τήν έφαρμογήν τής κυρουμένης διεθνούς 
συμβάσεως ένώ ταυτόχρονα ορίζεται OTt αί διατάξεις 
αυτής έφαρμόζονται άναλόγως καί έπί υπογείου άπχσχο- 
λ.ήσεως νεαρών προσώπων είς τά λατομεία.

2. Είς τό άρθρον 2 όρίζεται ότι διά τήν άπασχόλησιν 
είς υπογείους έργασίας είς τά ορυχεία νεαρών προσώπων 
ήλικίας κάτω τών 21 έτών απαιτείται έπισταμένη ιατρική 
έξέτασις ίκανότητος πρός τούτο καί μεταγενέστερα’, περιο- 
δτκχί ΐχτρικχί έξετάσεις είς διαστήματα μή ΰπερβαίνοντα 
τούς 12 μήνας.

3. Εις τό άρθρον 3 ορίζεται ότι αί ΐχτρικχί έξετάσεις 
δέον νά πραγματοποιούνται ΰπό τήν ευθύνην καί τήν έπί- 
βλεψιν ειδικευμένου ιατρού έξουσιοδοτημένου ύπό τής άρμο
δίας αρχής προσέτι δέ ότι δεν πρέπει αί έξετάσεις αύται νά 
έπιβχρύνουν οικονομικούς τα νεαρά πρόσωπα ή τούς γονείς 
ή κηδεμόνας των.

4. Είς τό άρθρον 4 προβλ.έπεται ή λήψις τών άπαραιτήτων 
μέτρων κχθό/ς καί τών καταλλήλων κυρώσεων διά τήν 
έξχσφάλισιν τής εφαρμογής τής κυρουμένης συμβάσεως.

Είς τό αυτό άρθρον προβλέπεται έπίσης ύποχρέωσις 
τοϋ έργοδότου όπως τηρή είδικάς καταστάσεις τών κάτω 
τών 21 έτών άπασχολουμένων ύπό τούτου νεαρών προσώπων 
αί όποΐαι δέον όπως τίθενται είς τήν διάθεσιν τών Επι
θεωρητών έργασίας.

5. Είς τό άρθρον 5 ορίζεται ότι ή άρμοδία άρχή έκάστης 
χώρας, πριν καθορίσει τήν γενικήν πολιτικήν έφαρμογής 
τής κυρουμένης συμβάσεως καί θεσπίσει τήν διαδικασίαν 
διά τής όποιας Οά δοθή συνέχεια εις ταύτην. θά πρέπει να 
συμβουλεύεται τάς πλ.έον άντιπροσωπευτικάς ένδιαφερο- 
μένας έργοδοτικάς καί έργατικάς οργανώσεις.



δ. Τ&ος &ια των υπολοίπων Αρθρων αυτής (άρθρα 6-13) 
ρυθμίζονται διαδικαστικά κυρίως θέματα, τα όποια άνα- 
φέροντχι 'είδικώτερον εις την κατα/ώρισιν των έπισήμων 
επικυρώσεων των Κρατών-Μελών τής ΔΟΕ, εις την εναρ- 
ξιν ισχύος αυτής διεθνώς και έναντι των κυρούντων ταύτην 
Κρατών-Μελών καί εις την δυνατότητα καταγγελίας καί 
άναθεωρήσεώς της.

'Ωσαύτως, προβλέπεται ύποχρέωσις τοϋ Γενικού Διευ- 
θυντοϋ τού Δ.Γ.Ε. όπως άνακοινοΐ, τόσον προς τόν Γενικόν 
Γραμματέα τού ΟΗΕ, όσον καί προς τα Κράτη-Μέλη 
πλήρεις πληροφορίας έν σχέσει προς πάσας τάς καταχωρι- 
σθείσας ύπ’ αυτού επικυρώσεις καί καταγγελίας τής κυ-

Γ ρουμένης διεθνούς συμβάσεως ώς καί * την ημερομηνίαν 
άπό τής οποίας αί έν λόγιο έπικυρώσεις καί πραςεις καταγγε·* 
λίας άρχονται ίσχύουσαι. ίό

Έν ΆΟήναις τη 9 ’Ιανουάριου 19S1 
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