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∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 138* 

"Περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν" 

Η Γενική Συνδιάσκεψις της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, 
συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 6ην Ιουνίου 1973, εις την πεντηκοστήν ογδόην 
σύνοδον αυτής, 
Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών µε το ελάχιστον 
όριον ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν, θέµα αποτελούν το τέταρτον σηµείον της 
ηµερησίας διατάξεως της συνόδου, 
Αφού έλαβεν υπ' όψιν τους όρους της συµβάσεως περί ελαχίστου ορίου ηλικίας (βιο- 
µηχανία), 1919, της συµβάσεως περί ελαχίστου ορίου ηλικίας (ναυτική εργασία), 1920, 
της συµβάσεως περί ελαχίστου ορίου ηλικίας (γεωργία), 1921, της συµβάσεως περί 
ελαχίστου ορίου ηλικίας (θερµασταί και ανθρακείς), 1921, της συµβάσεως περί ελαχί- 
στου ορίου ηλικίας (µη βιοµηχανικαί εργασίαι), 1932, της συµβάσεως (αναθ.) περί ελα- 
χίστου ορίου ηλικίας (ναυτική εργασία), 1936, της συµβάσεως (αναθ.) περί ελαχίστου 
ορίου ηλικίας (µη βιοµηχανικαί εργασίαι), 1937, της συµβάσεως περί ελαχίστου ορίου 
ηλικίας (αλιείς), 1959, και της συµβάσεως περί ελαχίστου ορίου ηλικίας (υπόγειοι 
εργ.) 1965, 
Αφού έκρινεν ότι επέστη η στιγµή της αποδοχής ενός γενικού κειµένου επί του εν 
λόγω θέµατος, το οποίον θα αντικαταστήση βαθµηδόν τα υφιστάµενα κείµενα τα 
εφαρµοζόµενα εις περιωρισµένους οικονοµικούς τοµείς, προς τον σκοπόν της πλή- 
ρους καταργήσεως της εργασίας των παίδων, 
Αφού απεφάσισεν όπως το εν λόγω κείµενον λάβη τον τύπον διεθνούς συµβάσεως, 
Αποδέχεται σήµερον την 26ην του µηνός Ιουνίου 1973, την ως έπεται σύµβασιν, ήτις 
θα αποκαλήται Σύµβασις περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας, 1973. 

Άρθρον 1. 

Παν Μέλος δι' ο ισχύει η παρούσα σύµβασις υποχρεούται να ακολουθή εθνικήν πολιτι-
κήν, σκοπούσαν εις την διασφάλισιν της αποτελεσµατικής καταργήσεως της εργασίας 
των παίδων και εις την προοδευτικήν ανύψωσιν του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου 
εις την απασχόλησιν ή εις εργασίαν επιπέδου επιτρέποντος εις όλους τους εφήβους 
να επιτύχουν πληρεστέραν σωµατικήν και διανοητικήν ανάπτυξιν. 

Άρθρον2. 
1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν δέον, όπως καθορίζη δια δηλώσεως 
προσηρτηµένης εις το κείµενον επικυρώσεώς του, κατώτατον όριον ηλικίας εισό-
δου εις την απασχόλησιν ή εις εργασίαν εν τω εδάφει του και εις τα εν τω εδάφει 
του απογεγραµµένα µεταφορικά µέσα. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των 

* Η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 138 κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.∆.1182/81 (ΦΕΚ 
193/Α/24-7-81) και παρατίθεται µε τη γλωσσική µορφή που έχει στον κυρωτικό νόµο. 
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άρθρων 4-8 της παρούσης συµβάσεως, ουδέν πρόσωπον ηλικίας µικροτέρας, της 
κατωτάτης τοιαύτης θα γίνεται δεκτόν εις απασχόλησιν ή εργασίαν εις οιονδήποτε 
επάγγελµα. 

2. Παν Μέλος έχον επικυρώσει την παρούσαν σύµβασιν θα δύναται, εν συνεχεία, να 
πληροφορή τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, δια µεταγε- 
νεστέρων δηλώσεών του, ότι επαυξάνει το προηγουµένως καθορισθέν κατώτατον 
όριον ηλικίας. 

3. Το καθορισθέν, συµφώνως προς την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου κατώτα- 
τον όριον ηλικίας δέον όπως µη είναι κατώτερον της ηλικίας περατώσεως της υπο- 
χρεωτικής εκπαιδεύσεως, εν πάση δε περιπτώσει όχι κατώτερον του 15ου έτους. 

4. Παρά τας διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου παν Μέλος του οποί- 
ου η οικονοµία και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι ανεπαρκώς ανεπτυγµένα θα 
δύναται µετά γνώµην των ενδιαφεροµένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσε- 
ων, εάν υφίστανται τοιαύται, να καθορίση εις πρώτον στάδιον, ως κατώτατον όριον 
ηλικίαςτο 14ον έτος. 

5. Παν Μέλος το οποίον θα έχει καθορίσει ως κατώτατον όριον ηλικίας το 14ον έτος, 
δυνάµει της προηγουµένης παραγράφου, δέον όπως, εις τας εκθέσεις τας οποίας 
θα υποχρεούται να υποβάλλη δυνάµει του άρθρου 22 του Καταστατικού της 
∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας δηλώση : 

α) Είτε ότι ο λόγος της αποφάσεώς του παραµένει. 
β) Είτε ότι παύει να ποιήται χρήσιν της παραγρ. 4 ανωτέρω από ωρισµένης ηµεροµη-
νίας. 

Άρθρον 3. 

1. Το κατώτατον όριον ηλικίας εισόδου εις οιανδήποτε µορφήν απασχολήσεως ή 
εργασίας, αίτινες ως εκ της φύσεως και των όρων υφ' ους εκτελούνται είναι ικαναί 
να παραβλάψουν την υγείαν, την σωµατικήν ακεραιότητα ή την ηθικήν των νέων, 
δέον όπως µη ορίζεται κάτω των 18 ετών. 

2. Αι εξεταζόµεναι εις την παράγρ. 1 ανωτέρω µορφαί απασχολήσεως ή εργασίας 
δέον όπως καθορίζωνται υπό της εθνικής νοµοθεσίας ή της αρµοδίας αρχής, µετά 
γνώµην των ενδιαφεροµένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, εφ' όσον 
υφίστανται τοιαύται. 

3. Παρά τας διατάξεις της παραγράφου 1 ανωτέρω, η εθνική νοµοθεσία ή η αρµοδία 
αρχή θα δύναται, µετά γνώµην των ενδιαφεροµένων εργοδοτικών και εργατικών 
οργανώσεων, εάν υφίστανται τοιαύται, να επιτρέπη την απασχόλησιν ή την εργα- 
σίαν νέων από του 16ου έτους αυτών υπό την προϋπόθεσιν ότι η υγεία, η σωµατική 
ακεραιότης και η ηθική των εξασφαλίζονται πλήρως και ότι έχουν λάβει εις τον 
αντίστοιχον κλάδον δραστηριότητος, ειδικήν και κατάλληλον µόρφωσιν ή επαγγελ- 
µατικήν εκπαίδευσιν. 

Άρθρον 4. 

1. Εφόσον τούτο είναι αναγκαίον και µετά γνώµην των ενδιαφεροµένων εργοδοτικών 
και εργατικών οργανώσεων, εάν υφίστανται τοιαύται, η αρµοδία αρχή, θα δύναται 
να µη εφαρµόση την παρούσαν σύµβασιν εις ωρισµένας κατηγορίας απασχολήσε- 
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ως ή εργασίας οσάκις η εφαρµογή της συµβάσεως εις τας κατηγορίας αυτάς θα 
προεκάλει ειδικάς και σηµαντικάς δυσχερείας εις την εκτέλεσίν της. 

2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν δέον όπως αναφέρη εις την πρώτην 
έκθεσιν επί της εφαρµογής της συµβάσεως, την οποίαν υποχρεούται να υποβάλη 
κατά το άρθρον 22 του Καταστατικού της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας δεό- 
ντως ητιολογηµένας, τας κατηγορίας απασχολήσεως αίτινες ήθελον αποτελέσει 
αντικείµενον εξαιρέσεώς τινος δυνάµει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και όπως 
αναφέρη, εις τας εποµένας εκθέσεις του, την κατάστασιν της νοµοθεσίας και πρα- 
κτικής του σχετικώς µε τας εν λόγω κατηγορίας, διευκρινίζον µέχρι ποίου µέτρου 
έδωσε ή προτίθεται να δώση ισχύν εις την παρούσαν σύµβασιν όσον αφορά εις τας 
κατηγορίας ταύτας. 

3. Το παρόν άρθρον δεν επιτρέπει την εξαίρεσιν από του πεδίου εφαρµογής της 
παρούσης συµβάσεως των απασχολήσεων και εργασιών αι οποίαι αναφέρονται εις 
το άρθρον 3. 

Άρθρον 5. 

1. Παν Μέλος, του οποίου η οικονοµία και αι διοικητικαί υπηρεσίαι δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγµέναι δύναται, µετά γνώµην των ενδιαφεροµένων εργοδοτικών και εργατι- 
κών οργανώσεων, εάν υφίστανται τοιαύται, να περιορίση εις πρώτον στάδιον, το 
πεδίον εφαρµογής της παρούσης συµβάσεως. 

2. Παν Μέλος το οποίον ποιείται χρήσιν της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
δέον όπως καθορίζη εις δήλωσίν του, προσηρτηµένην εις το κείµενον της επικυρώ- 
σεώς του τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητος ή τας µορφάς των επιχειρή- 
σεων επί των οποίων θα εφαρµόζωνται αι διατάξεις της παρούσης συµβάσεως. 

3. Το πεδίον εφαρµογής της παρούσης συµβάσεως δέον να περιλαµβάνη τουλά- 
χιστον: τας εξορυκτικάς βιοµηχανίας, τας βιοτεχνίας, τας οικοδοµικάς εργασίας και 
τα δηµόσια έργα, τας υπηρεσίας ηλεκτρισµού, αεριόφωτος και υδρεύσεως, τας 
υγειονοµικάς υπηρεσίας, τας µεταφοράς, αποθηκεύσεις και επικοινωνίας, τας 
φυτείας ή ετέρας γεωργικάς επιχειρήσεις ων η εκµετάλλευσις πραγµατοποιείται 
κυρίως δι' εµπορικούς σκοπούς εξαιρέσει των οικογενειακών ή των µικρών επιχει- 
ρήσεων αι οποίαι τροφοδοτούν την τοπικήν αγοράν και δεν απασχολούν κατά 
τακτικόν τρόπον µισθωτούς. 

4. Παν Μέλος, το οποίον έχει περιορίσει το πεδίον εφαρµογής της συµβάσεως δυνά- 
µει του παρόντος άρθρου : 

α) δέον όπως αναφέρη εις τας εκθέσεις, τας οποίας υποχρεούται να υποβάλλη κατά 
το άρθρον 22 του Καταστατικού της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας την γενικήν 
κατάστασιν της απασχολήσεως ή της εργασίας των νέων και των παίδων εις τους 
κλάδους δραστηριότητος οι οποίοι εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής της παρού-
σης συµβάσεως ως και πάσαν σηµειωθείσαν πρόοδον εν όψει της ευρυτέρας εφαρ-
µογής των διατάξεων της παρούσης συµβάσεως. 

β) δύναται, ανά πάσαν στιγµήν, να επεκτείνη το πεδίον εφαρµογής της συµβάσεως 
δια δηλώσεως απευθυνοµένης προς τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς 
Γραφείου Εργασίας. 
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Άρθρον 6. 

Η παρούσα σύµβασις δεν εφαρµόζεται προκειµένου περί εργασίας εκτελουµένης υπό 
παίδων ή εφήβων εις τα ιδρύµατα γενικής εκπαιδεύσεως, εις επαγγελµατικάς ή τεχνι-
κάς σχολάς, ή έτερα ιδρύµατα επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως ούτε προκειµένου περί 
εργασίας εκτελουµένης υπό προσώπων κάτω των 14 ετών εις επιχειρήσεις, οσάκις η 
εργασία αυτή εκτελείται συµφώνως προς τους υπό της αρµοδίας αρχής καθοριζοµέ-
νους όρους µετά γνώµην των ενδιαφεροµένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώ-
σεων, εάν υφίστανται τοιαύται, και εφ' όσον αποτελεί αναπόσπαστον µέρος : α) είτε 
διδασκαλίας ή επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως της οποίας η ευθύνη βαρύνει 

τον προϊστάµενον της σχολής του ιδρύµατος επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως. β) 
είτε προγράµµατος επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως εγκριθέντος υπό της αρµοδίας 
αρχής και εκτελουµένου κυρίως ή εξ ολοκλήρου εντός επιχειρήσεώς τινος. γ) είτε 

προγράµµατος επαγγελµατικού προσανατολισµού προοριζοµένου να διευκο- 
λύνη την εκλογήν επαγγέλµατος ή ωρισµένης µορφής επαγγελµατικής εκπαιδεύ- 
σεως. 

Άρθρον 7. 

1. Η εθνική νοµοθεσία θα δύναται να επιτρέπη την απασχόλησιν εις ελαφράς εργα- 
σίας ατόµων ηλικίας µεταξύ 13 και 15 ετών ή την εκτέλεσιν υπό των ατόµων τού- 
των, παροµοίων εργασιών υπό την προϋπόθεσιν ότι αύται: 

α) δεν είναι φύσεως δυναµένης να παραβλάψουν την υγείαν ή την ανάπτυξίν των. 
β) δεν είναι φύσεως δυναµένης να παραβλάψουν την φοίτησίν των εις το σχολείον, 

την συµµετοχήν των εις προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού και 
εκπαιδεύσεως, εγκεκριµένα υπό της αρµοδίας αρχής, ή την ικανότητά των όπως 
επωφελούνται εκ της λαµβανοµένης εκπαιδεύσεως. 

2. Η εθνική νοµοθεσία θα δύναται επίσης υπό την επιφύλαξιν των προβλεποµένων εις 
τα εδάφια α) και β) της παραγράφου 1, ανωτέρω προϋποθέσεων να επιτρέπη την 
απασχόλησιν ή την εργασίαν εις πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών τα οποία 
δεν έχουν εισέτι περατώσει την υποχρεωτικήν εκπαίδευσιν. 

3. Η αρµοδία αρχή θα καθορίση τας δραστηριότητας εις τας οποίας θα δύναται να επι- 
τραπή συµφώνως προς τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου η απασχό- 
λησις ή η εργασία και να προσδιορίση την εις ώρας διάρκειαν και τας συνθήκας της 
περί ης πρόκειται απασχολήσεως ή εργασίας. 

4. Παρά τας διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, Μέλος το οποίον έκαµε 
χρήσιν των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 δύναται, εφ' όσον το επιθυµεί, να 
αντικαταστήση τας ηλικίας των 12 και 14 ετών µε τας ηλικίας των 13 και 15 ετών, 
αι οποίαι αναφέρονται εις την παρ. 1 και την ηλικίαν των 14 ετών µε την τοιαύτην 
των 15 ετών, την αναφεροµένην εις την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρον 8. 

1. Μετά γνώµην των ενδιαφεροµένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, εάν 
υφίστανται τοιαύται, η αρµοδία αρχή θα δύναται, κατ' εξαίρεσιν της προβλεποµέ-
νης εν άρθρω 2 της παρούσης συµβάσεως απαγορεύσεως απασχολήσεως ή εργα-
σίας, να επιτρέψη εις µεµονωµένας περιπτώσεις, την συµµετοχήν εις δραστηριότη- 
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τας τοιαύτας ως είναι τα καλλιτεχνικά θεάµατα. 
2. Αι ούτω χορηγούµεναι άδειαι δέον όπως περιορίζουν την εις ώρας διάρκειαν της 

επιτρεποµένης απασχολήσεως ή εργασίας και καθορίζουν τους όρους ταύτης. 

Άρθρον 9. 

1. Η αρµοδία αρχή δέον όπως λαµβάνη πάντα τα αναγκαία µέτρα περιλαµβανοµένων 
και των καταλλήλων κυρώσεων προς διασφάλισιν της αποτελεσµατικής εφαρµογής 
των διατάξεων της παρούσης συµβάσεως. 

2. Η εθνική νοµοθεσία ή η αρµοδία αρχή δέον όπως καθορίζη τα πρόσωπα τα υπόχρεα 
προς τήρησιν των διατάξεων αι οποίαι δίδουν ισχύν εις την σύµβασιν. 

3. Η εθνική νοµοθεσία ή η αρµοδία αρχή δέον όπως καθορίζη τα µητρώα και λοιπά 
έντυπα τα οποία υποχρεούται ο εργοδότης να τηρή και να διαφυλλάτη. Τα εν λόγω 
µητρώα και έντυπα δέον όπως αναφέρουν το όνοµα και την ηλικιαν ή την ηµεροµη- 
νίαν γεννήσεως δεόντως βεβαιούµενα κατά το δυνατόν, πάντων των υπ' αυτού 
απασχολουµένων προσώπων ή των εργαζοµένων δια λογαριασµόν του και των 
οποίων η ηλικία είναι κατωτέρα των 18 ετών. 

Άρθρον 10. 

1. Η παρούσα σύµβασις αναθεωρεί την σύµβασιν περί κατωτάτου ορίου ηλικίας, (βιο- 
µηχανία), 1919, την σύµβασιν περί κατωτάτου ορίου ηλικίας, (ναυτική εργασία), 
1920, την σύµβασιν περί κατωτάτου ορίου ηλικίας, (γεωργία), 1921, την σύµβασιν 
περί κατωτάτου ορίου ηλικίας (ανθρακείς και θερµασταί), 1921, την σύµβασιν περί 
κατωτάτου ορίου ηλικίας (µη βιοµηχανικαί εργασίαι), 1932, την σύµβασιν (αναθ.) 
περί κατωτάτου ορίου ηλικίας, (βιοµηχανία), 1937, την σύµβασιν (αναθ.) περί κατω- 
τάτου ορίου ηλικιας (ναυτική εργασία), 1936, την σύµβασιν (αναθ.) περί κατωτάτου 
ορίου ηλικίας (µη βιοµηχανικαί εργασίαι), 1937, την σύµβασιν περί κατωτάτου ορίου 
ηλικίας (αλιείς), 1959, και την σύµβασιν περί κατωτάτου ορίου ηλικίας (υπόγειοι 
εργασίαι), 1965, υπό τους κάτωθι καθοριζοµένους όρους. 

2. Η έναρξις ισχύος, της παρούσης συµβάσεως δεν αποκλείει µιας µεταγενεστέρας 
επικυρώσεως την σύµβασιν (αναθ.) περί κατωτάτου ορίου ηλικίας (ναυτική εργα- 
σία), 1936, την σύµβασιν (αναθ.) περί κατωτάτου ορίου ηλικίας, (βιοµηχανία), 1937, 
την σύµβασιν (αναθ.) περί κατωτάτου ορίου ηλικίας (µη βιοµηχανικαί εργασίαι), 
1937, την σύµβασιν περί κατωτάτου ορίου ηλικίας (αλιείς), 1959, και την σύµβασιν 
περί κατωτάτου ορίου ηλικίας (υπόγειοι εργασίαι), 1965. 

3. Η σύµβασις περί κατωτάτου ορίου ηλικίας (βιοµηχανία), 1919, η σύµβασις περί 
κατωτάτου ορίου ηλικίας, (ναυτική εργασία), 1920, η σύµβασις περί κατωτάτου 
ορίου ηλικίας, (γεωργία), 1921 και η σύµβασις περί κατωτάτου ορίου ηλικίας (θερ- 
µασταί και ανθρακείς), 1921, αποκλείονται πάσης µεταγενεστέρας επικυρώσεως 
εφ' όσον πάντα τα Κράτη - Μέλη µέρη των εν λόγω συµβάσεων συναινέσουν εις 
τον εν λόγω αποκλεισµόν είτε δια της επικυρώσεως της παρούσης συµβάσεως είτε 
δια δηλώσεως απευθυνοµένης προς τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς 
Γραφείου Εργασίας. 

4. Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης συµβάσεως : 
α) Η υπό Κράτους Μέλους, το οποίον έχει κυρώσει την σύµβασιν (αναθ.) περί κατωτά- 
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του ορίου ηλικίας, (βιοµηχανία), 1937, αποδοχή των υποχρεώσεων της παρούσης 
συµβάσεως και ο καθορισµός συµφώνως τω άρθρω 2 της παρούσης συµβάσεως ως 
κατωτάτου ορίου ηλικίας τουλάχιστον του 15ου έτους συνεπάγεται αυτοδικαίως 
άµεσον καταγγελίαν της συµβάσεως (αναθ.) περί κατωτάτου ορίου ηλικίας, (βιοµη-
χανία), 1937. 

β) Η υπό Κράτους Μέλους, το οποίον έχει κυρώσει την σύµβασιν (αναθ.) περί κατωτά-
του ορίου ηλικίας, (µη βιοµηχανικαί εργασίαι), 1932, αποδοχή των υποχρεώσεων 
της παρούσης συµβάσεως δια τας µη βιοµηχανικάς εργασίας υπό την έννοιαν της 
εν λόγω συµβάσεως συνεπάγεται αυτοδικαίως άµεσον καταγγελίαν της συµβάσε-
ως περί κατωτάτου ορίου ηλικίας (µη βιοµηχανικαί εργασίαι), 1932. 

γ) Η υπό Κράτους Μέλους, το οποίον έχει επικυρώσει την σύµβασιν (αναθ.) περί 
κατωτάτου ορίου ηλικίας, (µη βιοµηχανικαί εργασίαι), 1937, αποδοχή των υποχρεώ-
σεων της παρούσης συµβάσεως δια τας µη βιοµηχανικάς εργασίας υπό την έννοιαν 
της εν λόγω συµβάσεως και ο καθορισµός, συµφώνως τω άρθρω 2 της παρούσης 
συµβάσεως ως κατωτάτου ορίου ηλικίας τουλάχιστον του 15ου έτους, συνεπάγεται 
αυτοδικαίως άµεσον καταγγελίαν της συµβάσεως (αναθ.) περί κατωτάτου ορίου 
ηλικίας, (µη βιοµηχανικαί εργασίαι), 1937. 

δ) Η υπό Κράτους Μέλους, το οποίον έχει επικυρώσει την σύµβασιν (αναθ.) περί 
κατωτάτου ορίου ηλικίας, (ναυτική εργασία) 1936, αποδοχή των υποχρεώσεων της 
παρούσης συµβάσεως δια την ναυτικήν εργασίαν και είτε ο καθορισµός συµφώνως 
τω άρθρω 2 της παρούσης συµβάσεως, ως κατωτάτου ορίου ηλικίας του 15ου 
έτους τουλάχιστον είτε η διευκρίνισις ότι το άρθρον 3 της παρούσης συµβάσεως 
εφαρµόζεται εις την ναυτικήν εργασίαν, συνεπάγεται αυτοδικαίως άµεσον καταγ-
γελίαν της συµβάσεως (αναθ.) περί κατωτάτου ορίου ηλικίας (ναυτική εργασία) 
1936. 

ε) Η υπό Κράτους Μέλους, το οποίον έχει επικυρώσει την σύµβασιν (αναθ.) περί κατω-
τάτου ορίου ηλικίας, (αλιείς) 1959, αποδοχή των υποχρεώσεων της παρούσης συµ-
βάσεως δια την θαλασσίαν αλιείαν και ο καθορισµός συµφώνως τω άρθρω 2 της 
παρούσης συµβάσεως, ως κατωτάτου ορίου ηλικίας του 15ου έτους τουλάχιστον 
είτε η διευκρίνισις ότι το άρθρον 3 της παρούσης συµβάσεως εφαρµόζεται εις την 
θαλασσίαν αλιείαν, συνεπάγεται αυτοδικαίως άµεσον καταγγελίαν της συµβάσεως 
περί κατωτάτου ορίου ηλικίας (αλιείς) 1959. 

στ) Η υπό Κράτους Μέλους, το οποίον έχει επικυρώσει την σύµβασιν (αναθ.) περί 
κατωτάτου ορίου ηλικίας, (υπόγειοι εργασίαι), 1965, αποδοχή των υποχρεώσεων 
της παρούσης συµβάσεως και ο καθορισµός συµφώνως τω άρθρω 2 της παρούσης 
συµβάσεως κατωτάτου ορίου ηλικίας ίσου τουλάχιστον προς το καθορισθέν τοιού-
τον εις εκτέλεσιν της συµβάσεως του 1965, είτε η διευκρίνισις ότι το άρθρον 3 της 
παρούσης συµβάσεως εφαρµόζεται εις τας υπογείους εργασίας, συνεπάγεται 
αυτοδικαίως άµεσον καταγγελίαν της συµβάσεως περί κατωτάτου ορίου ηλικίας 
(υπόγειοι εργασίαι) 1965. 

5. Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης συµβάσεως : 
α) Η αποδοχή των υποχρεώσεων της παρούσης συµβάσεως συνεπάγεται καταγγελίαν 

της συµβάσεως περί κατωτάτου ορίου ηλικίας (βιοµηχανία), 1919 κατ' εφαρµογήν 
του άρθρου 12 αυτής. 
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β) Η αποδοχή των υποχρεώσεων της παρούσης συµβάσεως δια την γεωργίαν συνεπά-
γεται καταγγελίαν της συµβάσεως περί κατωτάτου ορίου ηλικίας, (γεωργία), 1921, 
κατ' εφαρµογήν του άρθρου 9 αυτής. 

γ) Η αποδοχή των υποχρεώσεων της παρούσης συµβάσεως δια την ναυτικήν εργα-
σίαν συνεπάγεται καταγγελίαν της συµβάσεως περί κατωτάτου ορίου ηλικίας, (ναυ-
τική εργασία), 1920, κατ' εφαρµογήν του άρθρου 10 αυτής και της συµβάσεως περί 
κατωτάτου ορίου ηλικίας, (θερµασταί και ανθρακείς), 1921, κατ' εφαρµογήν του 
άρθρου 12 αυτής. 

Άρθρονΐΐ. 

Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης συµβάσεως δέον όπως κοινοποιούνται εις τον 
Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, παρ' ου και καταχωρίζονται. 

Άρθρον 12. 

1. Η παρούσα Σύµβασις δεσµεύει µόνον τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργα- 
σίας, ων η επικύρωσις κατεχωρίσθη υπό του Γενικού ∆ιευθυντού. 

2. Τίθεται εν ισχύι δώδεκα µήνας µετά την υπό του Γενικού ∆ιευθυντού καταχώρισιν 
των επικυρώσεων δύο Μελών. 

3. Ακολούθως, η σύµβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι' έκαστον Μέλος δώδεκα µήνας 
αφ' ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτού. 

Άρθρον 13. 

1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν δύναται να καταγγέλλη ταύτην, 
µετά πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της αρχικής ισχύος της συµβάσεως δια 
πράξεως κοινοποιουµένης εις τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και υπ' αυτού καταχωριζοµένης. Η καταγγελία θέλει ισχύσει µετά πάρο- 
δον έτους από της καταχωρίσεώς της. 

2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν, το οποίον εντός έτους από της 
λήξεως της εν τη προηγουµένη παραγράφω µνηµονευοµένης δεκαετίας, δεν έχει 
κάµει χρήσιν της υπό του παρόντος άρθρου παρεχοµένης δυνατότητος καταγγε- 
λίας δεσµεύεται δια µίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δύναται να καταγγέλλη ταύ- 
την κατά την λήξιν εκάστης δεκαετίας, υπό τους εν τω παρόντι άρθρω προβλεπο- 
µένους όρους. 

Άρθρον 14. 

1. 0 Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντα τα 
Μέλη της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας την καταχώρισιν πασών των επικυρώ- 
σεων και καταγγελιών, αίτινες τω έχουν ανακοινωθή υπό των Μελών της Οργανώ- 
σεως. 

2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρισιν της δευτέρας επικυ- 
ρώσεως, ήτις τω έχει ανακοινωθή ο Γενικός ∆ιευθυντής εφιστά την προσοχήν των 
Μελών της Οργανώσεως επί της ηµεροµηνίας αφ' ης η παρούσα σύµβασις άρχεται 
ισχύουσα. 
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Άρθρον 15. 

0 Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινοί εις τον Γενικόν 
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, προς καταχώρισιν, συµφώνως προς το άρθρον 102 
του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίας σχετικάς 
προς πάσας τας επικυρώσεις και πράξεις καταγγελίας, τας οποίας έχει καταχωρίσει 
συµφώνως προς τα προηγούµενα άρθρα. 

Άρθρον 16. 

Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον να υποβάλλη, οσά-
κις κρίνη τούτο αναγκαίον, εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν, έκθεσιν επί της εφαρµογής 
της παρούσης συµβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις εγγραφής εις την 
ηµερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως, θέµατος ολικής ή µερικής αναθεωρήσεως 
αυτής. 

Άρθρον 17. 

1. Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νέαν σύµβασιν, επαγοµένην ολικήν ή 
µερικήν, αναθεώρησιν της παρούσης συµβάσεως και εφ' όσον η νέα σύµβασις δεν 
ορίζει άλλως: 

α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νέας συµβάσεως της αναθεωρούσης την παρούσαν 
επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του άρθρου 13 ανωτέρω, άµεσον καταγ-
γελίαν της παρούσης συµβάσεως, υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύϊ η ανα-
θεωρούσα ταύτην νέα σύµβασις. 

β) Αφ' ης η επαγοµένη την αναθεώρησιν νέα σύµβασις τεθή εν ισχύϊ, η παρούσα σύµ-
βασις δεν είναι δυνατόν να επικυρωθή υπό των Μελών. 

2. Η παρούσα σύµβασις παραµένει εν πάση περιπτώσει εν ισχύϊ υπό τον τύπον και το 
περιεχόµενον αυτής δια τα Μέλη, άτινα επικυρώσαντα αυτήν, δεν ήθελον επικυρώ- 
σει την αναθεωρητικήν αυτής σύµβασιν. 

Άρθρον 18. Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον 

της παρούσης συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. 
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