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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Γιο την απασχόληση των Ανηλίκων»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου «Για την απασχόληση των ανηλί
κων» η Κυβέρνηση εκφράζει τη βούλησή της για ανανέωση και εκσυγ
χρονισμό της Νομοθεσίας που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις
καθώς και τις συνθήκες κότω από τις οποίες μπορούν στη χώρια μας να
απασχοληθούν σε εργασία ανήλικα άτομα
Η απασχόληση των ανηλίκων αποτελεί για την Κυβέρνηση θέμα κο
ρυφαίου ενδιαφέροντος, γιατί οι συνθήκες εργασίας και το είδος της
απασχόλησής τους είναι ζωτικό στοιχείο για την υγεία και τη συνολική
τους ανάπτυξη. Η υπάρχουσα νομοθεσία χρονολογείται από το έτος 1912
(Ν.ΔΚΘ/1912, Β.Δ. 14-8-1913 κλπ.), είναι διασπαστή σε πολλούς Νόμους
και Διατάγματα, αλλά κυρίως δεν έχει προσαρμοστεί στις από τότε ε
ξελίξεις της επιστήμης, του Εργατικού Δικαίου και της Παιδείας. Ακό
μη περισσότερο δεν είναι πλέον σύμφωνη με την κατοχύρωση των
δικαιωμάτων των ανηλίκων στη μόρφωση, στον πολιτισμό στην ψυχα
γωγία κ,α. Έτσι λοιπόν ανεξάοτητα από το μεγάλο χρονικό διάστημα
που περασε. οι σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές που μεσο
λάβησαν, οι διαφορετικές αντιλήψεις και απαιτήσεις της Κοινωνίας δη
μιουργούν χρέος για την Πολιτεία να αντιμετωπίσει με διαφορετικό
πνεύμα, σύμφωνα με τις ανάγκες της αναπτυξιακής πορείας της χώρ>ας
μας, το θέμα της απασχόλησης των ανηλίκων.
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου:
Πρώτο:
Απαγορεύεται η απασχόληση σε οποιαδήποτε εργασία των ανηλί
κων ηλικίας κάτω των 15 ετών, ώστε να περατώσουν την υποχρεωτική
τους εκπαίδευση, η οποία λήγει στο 15ο έτος της ηλικίας τους.
Δεύτερο:
Απαγορεύεται η απασχόληση των ανηλίκων (από 15 έως 18 χρόνων)
σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες
που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά που εμποδίζουν την ε
λεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Τρίτο:
Με άδεια της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, που δεν επιτρέπεται
να ξεπερνά το τρίμηνο, επιτρέπεται κατ 'εξαίρεση η απασχόληση ανη
λίκων πσυ δεν συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους σε καλλιτε
χνικού χαρακτήρα εκδηλώσεις.
Τέταρτο:
Εισάγεται η παροχή προγραμμάτων εξωσχαλικού επαγγελματικού και
ενημέρωσης προς τους ανήλικους πριν την απασχόλησή τους σε όποιαδήποτε εργασία Αρμόδιος φορέας είναι ο ΟΑΕΔ και στόχος να μην μπαί
νει στην απασχόληση κανείς ανήλικος χωρίς κατεύθυνση και ενημέρωση.
Πέμπτο:
Απαγορεύεται για τους ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο
έτος της ηλικίας τους καθώς και για όσους ψοπούν συγχρόνως σε Γυ
μνάσια, Λύκεια κάθε τύπου Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχολές ή πέραν
των 6 ωρών την ημέρα και 30 ωρών την εβδομάδα απασχόλησή τους,
καθώς και η υπερωριακή απασχόληση γενικό.
'Εκτο:
Καθιερώνεται η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση παρεχόμενη εργασία
και στις περιπτώσεις της απασχόλησης των ανήλικων.
"Εβδομο:
Παρέχεται ειδική πρόσθετη άδεια στους μαθητές και σπουδαστές α
νήλικους, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σπς εξετάσεις, που προ
βλέπουν οι σχετικές διατάξεις.
Όγδοο:
Εισάγεται ειδική διαδικασία για την έκδοση βιβλιαρίου εργασίας των
ανήλικων, ειδικού για συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών.
"Ενατο:
Διασφαλίζεται η κστάληλη και λεπτομερής δωρεάν ιατρική εξέταση του
ανήλικου πριν από τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από υπηρεσίες
του ΕΣΥ ή του ΙΚΑ που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητας της
Επιθεώρησης Εργασίας που χορηγεί το βιβλιάριο εργασίας και προβλέτεται παράλληλα ο καθορισμός ειδικών ιατρικών εξετάσεων που απαι

τούνται για ορισμένες εργασίες ή ομάδα εργασιών.
Δέκατο:
Προβλέπονται μητρώο βιβλιαοίων εργασίας από τον εργοδότη και μη
τρώο ά.ήλικων - εργαζομένων σε κάθε Επιθεώρηση Εργασίας, ώστε να
είναι δυνατός κάθε στιγμή ο έλεγχος για την τήρηση της Εργατικής Νο
μοθεσίας.
Ενδέκατο:
Ανήλικοι που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη, συνδέονται
με τον εργοδότη τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Δωδέκατο:
Προβλέπονται πρόσθετα μέτρα προστασίας για τους ανήλικους στο ερ
γασιακό τους περιβάλλον και
Δέκατο τρίτο:
Απαγορεύεται να είναι εργοδότες ανήλικων πρόσωπα που έχουν κα
ταδικαστεί για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονο
μικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορίας και διακίνησης
ναρκωτικών και του ν. 1500/1984.

Ειδικότερα, με τα επιμέρους άρθρα του προτεινόμενου σχεδίου νό
μου, προβλέπονται τα παρακάτω:
Με το άρθρο 1, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Νόμου.
Με το άρθρο 2, καθιερώνεται ως γενικό όριο εισόδου στην απασχό
ληση το 15ο έτος της ηλικίας, σε συνδυασμό με την περάτωση της υπο
χρεωτικής εκπαίδευσης από το Νόμο εκπαίδευσης, η οποία είναι
εννεαετής. Ειδικά προβλέπεται απαγόρευση απασχόλησης ανήλικων σε
εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές καθώς και σε εργασίες που
βλάπτουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων και γενικά εμποδίζουν την
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Με το ίδιο άρθρο, πα
ρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, μετά γνώμη του Συμ
βουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, για τον καθορισμό των
εργασιών αυτών.
Με το άρθρο 3. προβλεπεται κατ'εξαίρεση, η δυνατότητα για απασχό
ληση ανήλικων κάτω των 15 ετών σε καλλιτεχνικού χαρακτήρα εκδη
λώσεις και παρεμφερείς δραστηριότητες με αυστηρές προϋποθέσεις,
όρους και διαδικασίες, όπως ειδικότερα αναφέρονται σ αυτό.
Με το άρθρο 4, προβλέπεται η παροχή επαγγελματικού προσανατο
λισμού και ενημέρωσης, προς τους ανήλικους, από τις αρμόδιες υπη
ρεσίες του ΟΑΕΔ πριν από την είσοδό τους στην απασχόληση, ώστε να
υπάρχει σ'αυτούς κατεύθυνση και ενημέρωση.Η βεβαίωση που θα χο
ρηγείται, θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για να προσληφθεί
ο ανήλικος σε οποιαδήποτε εργασία.
Με το άρθρο 5:
α) Καθορίζονται τα χρονικό όρια της εργασίας για τους ανήλικους που
δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους σε οποιαδήποτε
εργασία καθώς και εκείνων που φοιτούν συγχρόνως σε Γυμνάσια. Λύ
κεια κάθε τύπου ή Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχολές, δημόσιες ή ιδιω
τικές αναγνωρισμένες από το Κράτος. Καθορίζεται μειωμένο ωράριο
ημερήσιας εργασίας που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 6 ώρες την
ημέρα και τις 30 ώρες την εβδομάδα.
β) Καθορίζεται ημερήσια ανάπαυση τουλάχιστον 12 συνεχών ωρών στην
οποία οπωσδήποτε θα περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα από της 10ης
νυκτερινής μέχρι της 6ης πρωινής ώρας.
γ) Για την διευκόλυνση των ανήλικων που φοιτούν συγχρόνως σε Γυ
μνάσιά σε Λύκεια κάθε τύπου ή σε Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχολές,
καθορίζεται η ημερήσια απασχόληση των ανήλικων να αρχίζει ή να λή
γει δύ τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν την έναρξη των μαθημά
των αντίστοιχα
δ) Καθορίζεται μειωμένο ωράριο εργασίας για τους ανήλικους που α
πασχολούνται κατ'εξαίρεση σε καλλιτεχνικού χαρακτήρα εκδηλώσεις
και παρεμφερείς δραστηριότητες.Η μείωση αυτή είναι ανάλογη με την
ηλικία των ανήλικων.
ε) Απαγορεύεται η υπερωριακή εργασία των ανήλικων γενικά.
Με το άρθρο 6, καθιερώνεται η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση παρε
χόμενη εργασία και στις περιπτώσεις της απασχόλησης των ανηλίκων.
Προβλέπεται η αμοιβή τους με το κατώτατο ημερομίσθιο που προβλέπεται από την ΕΓ.Σ.Σ.Ε. στην αναλογία των ωρών που απασχολούνται
και ορίζεται ότι η πρόσθετη αμοιβή τους και οι ειδικές γι'αυτούς εργα
σιακές συνθήκες αποτελούν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων
με εξαίρεση τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο Νόμο αυτό.
Με το άρθρο 7, η κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά κατά την
περίοδο των θερινών σχολικών διακοπών σε συνεχείς ημέρες αλλά πα
ράλληλα παρέχεται ευχέρεια στους ανήλικους, για διευκόλυνσή τους,
να ζητήσουν το μισό αυτής τμηματικά και σε άλλες χρονικές περιο-
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δουςΣτους μαθητέςή σπουδαστές ανήλικους που εργάζονται. θεμελειώ- νεται το δικαίωμα για άδεια συμμετοχής τους σε εξετάσεις. Με τις ρυθ
μίσεις του ΰρθοου αυτού δε θί νονται οι διατάξεις περί κανονικών αδειών
που ισχύουν σήμερα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά,
καθώς και οι ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις, ενώ κατο
τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κανονικών αδειών
Με το άρθρο 6. απαγορεύεται η απασχόληση ανήλικων (μέχρι 1β ε
τών), αν δεν είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο εργασίας ειδικό για τη συ
γκεκριμένη εργασία ή ομάδα ερνασιών.Δεν απαιτείται όμως ανάλογο
βιβλιάριο ποοκειμενου νια απασχόληση ανήλικου σύμφωνα με τις διοτάξεις του άρθρου 3 του Νόμου αυτού. Με το άρθρο αυτό επίσης καθο
ρίζεται το περιεχόμενο του βιβλιαρίου εργασίας, η διαδικασία έκδοσής
του. η αρμόδια αρχή, η διάρκεια ισχύος του και οι λόγοι ανανέωσης ή
αφαίρεσης του. Προϋπόθεση έκδοσης ορίζεται σχετική Ιατρική εξέτα
ση από την οποία θα προκύπτει, ότι η εργασία της επιλογής του δεν
απειλεί κίνδυνο στην υγεία του.Παρέχεται με το άρθρο αυτό εξουσιο
δότηση στον ΥπουργΟ Εργασίας για να καθορίσει με απόφασή του τη
διαδικασία έκδοσης . τον τύπο, τις διαστάσεις και το περιεχόμενο των
βιβλιάριων εργασίας.
Με τα άρθρα 9 και 10, καθορίζονται τα σχετικά έντυπα και μητρώα
που θα τηρούνται απο τους εργοδότες και τις Επιθεωρήσεις Εργασίας.
Με το αρθρα 11,12.13 και 14, καθιερώνονται ιατρικές εξετάσεις για
τους ονήλικους νια να διαπιστωθεί ότι η εργασία της επιλογής τους δεν
απειλεί κίνδυνο στην υγεία τους και καθορίζονται η διαδικασία παρα
πομπής τους, το είδος των εξετάσεων και οι αρμόδιες υπηρεσίες για
τη διενεργεια αυτών και την ιατρική πιστοποίηση. Με χο άρθρο 15, ορί
ζεται ότι οι ανήλικοι συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβασή εξ
εξαρτημένης εργασίας και εφαρμόζονται για αυτούς οι διατάξεις της
Εργατικής Νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την τήρηση των διατάξεων για
την είσοδό τους στην απασχόληση.
Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η προστασία των ανηλίκων;
α) Από καταστρατηγήσεις που παρουσιάζονται συνήθως με τη μορφή
της αλλαγής του τίτλου της σύμβασης.
β) Για να μην καρπωθεί άλλος την ωφέλεια από την ακυρότητα της σύμ
βασης λόγω της μη τήρησης των διατάξεων για την είσοδο στην απα
σχόληση.
Με το άρθρο 16, προβλέπονται, εκτός από τα μέτρα υγιεινής και ασφά
λειας που προβλέπονται για όλους τους εργαζόμενους, και πρόσθετα
μέτρα προστασίας των ανήλικων στο εργασιακό τους περιβάλλον, κα
θώς και υποχρέωση του εργοδότη για συνεχή ενημέρωση των ανήλι
κων σε σχέση με touc κινδύνους που απειλούν τη ζωή, την υγεία και
τη φυσική, ιιιυχική και πνευματική τους ανάπτυξη.
Επίσης, απαγορεύεται να είναι εργοδότες ανήλικων πρόσωπα που
έχουν καταδικαστεί νια εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορίας και διακί
νησης ναρκωτικών και του ν. 1500/1964.
Με το άρθρο 17, καθορίζονται ως όργανα για την εφαρμογή των δια
τάξεων αυτού του ΝΟμου οι Επιθεωρήσεις Εργασίας.
Με το άρθρο 16. προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις γιο
τους εργοδότες η τους εκπροσώπους τους που παραβαίνουν τις διατά
ξεις αυτού τού Νόμου και παρέχεται ευχέρεια στον Υπουργό Εργασίας
νρ αναπροσαρμόζει το πρόστιμα.
Επίσης, με ίδιες ποινές προβλέπεται να τιμωρούνται και οα γονείς ή
οοοι έχουν την επιμέλεια του ανήλικου, ότον επιτρέπουν σ'αυτΟν νο ασχολείτοι κατο παράβαση των διατάξεων αυτού του Νόμου.
Ορίζεται επίσης.περα από τις ποινικές κυρώσεις της παραγράφου 1
του αοθρου αυτου, δυνατότητα για επιβολή προστίμου από 30.000 δρχ.
έως 300.000 δρχ. στους εργοδότες ή τους εκπροσώπους τους που ποραβοίνουν τις διατάξεις του Νόμου αυτού, untp του ΟΑΕά με πράξη
του προϊστάμενου της αρμόδιος Επιθεώρησης Ερνασίας.
Με το όοθρο 19. ορίζεται.ότι οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου
αυτού εφαρμόζονται σε Ολους τους ανήλικους, που θα απασχοληθούν
γιο πρώτη φορά σε οποιαδηποτε εργασία, μετά την έναρξη της ισχύος
του Νομού και υποχρεώνονται οι εργοδότες, γιο τους ανήλικους που
απασχολούνται πριν απο την έναρξη της ισχύος του Νόμου σε εργα
σίες επικίνδυνες, βαοιες και ανθυγιεινές, νο παρουν άμεσα μέτρα γιπ
βελτίωση των συνθηκών της εργασίας τους.
Επίσης, ορίζεται, οτι και μετό την ισχύ του Νόμου εξακολουθούν νο
ισχύουν τα βιβΛίαρίΡ εργασίας των ανήλικων, που έχουν εκδοθεί σύμ
φωνο με προγενέστερες διατάξεις, μέχρις ότου λήξει ο χρόνος που Ο
νε νραοετα: c αυτό νια να αποφευχθεί αναστάτωση και ταλαιπωρία σε
εργοδότες, εργαζόμενους και υπηρεσίες κατά την πρώτη εφαρμογή του
Νόμου.

Με το άρθρο 20, ορίζεται ο χρΟνος έναρξης ισγι w-ttmi
Αθήνα 19 Οκτωβρίου ΤΒΒΕ
Οι Υπουργοί
Εργασίας

Δικαιοσύνης

Πολιτισμού

Δημ. Τάξης

Γ.ΓΈΝΝΗΜΑΤΑΣ Κ ΚΟΥΤΣΟΓΙΟΡΓΑΣ Α-Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α.ΣΕΧΙΟΤΗΣ
Υγείας,Πρόνοιας και
Κοινών. Αοφαλιαειιη
Ι.ΦΛΟΡΟΙ

Εθν.Οικονομίπς

Οικονομικών

Π.ΡΟΥΜΕΛ1ΠΤΗΣ

Δ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Απασχόληση των ανηλίκων
‘Αρθρο 1
Πεδίο εφί ομογης
1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται οε κάθε μορφή απασχό
λησης ανηλίκων.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ως ανήλικοι νοού
νται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το Ιβο έτος της ηλικίας ρους.
'Αρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώ
σει το 15ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται νο απασχοληθούν σε
οποιαδηποτε εργασια
2. Ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυ
νες, βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυ
χική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητάς τους.
Οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση τσυ Υπουργού Εργααίας
που εκδίδεται ύστερο από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφά
λειας της Εργασίας.
Άρθρο 3
Καλλιτεχνικές και παρεμφερείς δραστηριότητες
1. Με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας επιτρέπεται η απασχόληση ο
μηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους σε
θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκτελέσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκ
δηλώσεις, διαφημιστικό προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές
ή τηλεοπτικές εγγοαΦές ή εκπομπές, εγγραφές σε βίντεο, κινηματογρα
φικές λήψεις, καθώς και η χρησιμοποίησή τους ως μοντέλων, εΦ'Ραον
δεν βλάπτεται η σωματική και η ψυχική τους υγεία και η ηθική τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώ
μη της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των εργαζομένων και των
εργοδοτών τοο χώρας ιtimer.ί να επιτρέπεται η απασχόληση ανηλίκων
και σε άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες.
2. Η κστά την παράγραφο 1 άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας χορηγεί
ται στον εργοδότη ύστερα από αίτησή ταυ και περιέχει το ονοματεπώ
νυμο και την ηλικία τσυ ανηλίκου, το είδος της εργασίας στην οπαίο
πρόκειται νο απασχοληθεζ τις ώρες έναρξης και λήξης της ημερήσιας
απασχόλησης και τη χρονική διαρκειά της.
Η άδεια χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί νο υπερβαί
νει τους τρεις μήνες. Παράταση της άδειος μπορεί νο χορηγηθεί γιο
εξαιρετικούς λόγους.
3.
Για τη χορήγηση της άδειας ή την παροταση της ο εργοδότης μαζί
με την αίτηση υποβάλλει δήλωση, ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητη μέ
τρα προστασίας του ανηλίκου, συναίνεση του προσώπου που έχει την
επιμέλεια του ανηλίκου καιιατρική πιστοποίηση ότι δεν υπάρχει κίνδυ
νος για τη σωματική ή ψυχική μγείο του ανηλίκου στη συγκεκομιενη α
πασχόληση

