
∆ΣΕ59 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 59 

"Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών στις βιοµηχανικές 
εργασίες" 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνήλθε εκεί στις 3 Ιουνίου 1937, στην εικοστή τρίτη σύνοδό της, 
Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις σχετικές µε την µερική αναθεώ- 
ρηση της σύµβασης για τον καθορισµό κατώτατου ορίου ηλικίας των παιδιών στις βιο- 
µηχανικές εργασίες, που ψηφίστηκε στην πρώτη σύνοδο της Συνδιάσκεψης, ζήτηµα 
που αποτελεί το έκτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της συνόδου, 
Αφού αποφάσισε ότι οι προτάσεις αυτές θα λάβουν τη µορφή διεθνούς σύµβασης, 
Αποδέχεται σήµερα, 22 Ιουνίου 1937, την παρακάτω σύµβαση η οποία θα αναφέρεται 
ως "Σύµβαση για το κατώτατο όριο ηλικίας παιδιών στην βιοµηχανία (Αναθεωρητική), 
1937". 

ΜΕΡΟΣΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1. 

1. Για την εφαρµογή αυτής της σύµβασης "βιοµηχανικές εγκαταστάσεις" θεωρούνται 
κυρίως: 

α) τα µεταλλεία, τα λατοµεία και οι κάθε είδους εξορυκτικές βιοµηχανίες, 
β) οι βιοµηχανίες στις οποίες κατασκευάζονται προιόντα, µεταβάλλονται, καθαρίζο-

νται, επισκευάζονται, διακοσµούνται, τελειοποιούνται, προετοιµάζονται για πώλη-
ση ή οι βιοµηχανίες στις οποίες οι ύλες υφίστανται µεταβολή. Περιλαµβάνονται 
επίσης οι ναυπηγικές επιχειρήσεις, οι βιοµηχανίες κατεδάφισης υλικού, όπως επί-
σης και η παραγωγή, µετατροπή και µετάδοση κινητήριας δύναµης γενικά, καθώς 
και ηλεκτρισµού. 

γ) η κατασκευή, ανοικοδόµηση, συντήρηση, επισκευή, τροποποίηση ή κατεδάφιση 
κάθε οικοδοµήµατος και κτίσµατος, σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, λιµανιών, απο-
θηκών, προβλητών, διωρύγων, εγκαταστάσεων εσωτερικής ναυσιπλοίας, οδών, 
σηράγγων, γεφυρών, οδογεφυρών, συλλεκτήρων υπονόµων, κοινών υπονόµων, 
φρεάτων, τηλεγραφικών και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων, εργοστασίων φωταερίου, διανοµής ύδατος ή άλλων οικοδοµικών εργασιών, 
καθώς και οι εργασίες προπαρασκευής και θεµελίωσης οι οποίες προηγούνται των 
παραπάνω έργων, 

δ) η µεταφορά προσώπων ή εµπορευµάτων οδικά, σιδηροδροµικά ή από τη θάλασσα, 
καθώς και η µετακόµιση εµπορευµάτων σε αποθήκες, προκυµαίες, αποβάθρες και 
αποθήκες διαµετακόµισης, µε εξαίρεση τις µεταφορές που γίνονται µε τα χέρια. 

2. Η αρµόδια αρχή κάθε χώρας καθορίζει τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ της βιοµηχα- 
νίας αφενός και του εµπορίου και της γεωργίας αφετέρου. 

Άρθρο 2. 1. Παιδιά κάτω των 15 ετών δεν 

µπορούν να απασχολούνται ή να εργάζονται σε ιδιω- 
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τικές ή δηµόσιες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή στα παραρτήµατά τους. 2. Η εθνική 
νοµοθεσία, όµως, µπορεί να επιτρέπει σ' αυτά τα παιδιά να εργάζονται σε 
εγκαταστάσεις, όπου απασχολούνται µόνο τα µέλη της οικογένειας του εργοδότη, 
εκτός εάν πρόκειται για απασχολήσεις οι οποίες, λόγω της φύσης ή των συνθηκών 
κάτω από τις οποίες πραγµατοποιείται η εργασία, είναι επικίνδυνες για τη ζωή, την 
υγεία, την ηθική των προσώπων που απασχολούνται σ' αυτές. 

Άρθρο 3. 

Οι διατάξεις αυτής της σύµβασης δε θα εφαρµόζονται στην εργασία των παιδιών που 
εκτελείται µέσα στις επαγγελµατικές σχολές, µε την προϋπόθεση, όµως, ότι αυτή η 
εργασία εγκρίνεται και επιβλέπεται από τη δηµόσια αρχή. 

Άρθρο 4. 

Για να επιτραπεί ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων αυτής της σύµβασης, κάθε 
προιστάµενος βιοµηχανικής εγκατάστασης πρέπει να τηρεί βιβλίο στο οποίο να ανα-
γράφονται όλα τα πρόσωπα, που απασχολούνται απ' αυτόν και δεν έχουν συµπληρώ-
σει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και η ηµεροµηνία της γέννησής τους. 

Άρθρο 5. 

1. Όσον αφορά στις απασχολήσεις οι οποίες από τη φύση τους ή τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες εκτελούνται είναι επικίνδυνες για τη ζωή, την υγεία ή την ηθική των 
παιδιών που απασχολούνται σ' αυτές οι εθνικοί νόµοι πρέπει: 

α) είτε να προσδιορίζουν την ηλικία ή τις ηλικίες πάνω από 15 χρονών για την είσοδο 
νεαρών προσώπων και εφήβων στις παραπάνω απασχολήσεις, 

β) είτε να εξουσιοδοτούν την κατάλληλη αρχή για να καθορίσει την ηλικία ή τις ηλι-
κίες πάνω από 15 χρονών για την είσοδο νεαρών προσώπων και εφήβων στις 
παραπάνω απασχολήσεις. 

2. Οι ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 22 
του Καταστατικού Χάρτη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας πρέπει να περιλαµβά- 
νουν ανάλογα µε τις περιπτώσεις κάθε πληροφορία σχετική µε την ηλικία ή τις ηλι- 
κίες που ορίζονται από τους εθνικούς νόµους, σύµφωνα µε το εδάφιο α' της προη- 
γούµενης παραγράφου, ή πληροφορίες που να αφορούν στα µέτρα που έχουν 
ληφθεί από την αρµόδια αρχή µε βάση την εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε, σύµ- 
φωνα µε το εδάφιο β' της προηγούµενης παραγράφου. 

ΜΕΡΟΣII 
ΕΙΑΙΚΕΣ ΑΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Άρθρο 6. 

1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρµόζονται στην Ιαπωνία αντί των διατάξεων των 
άρθρων2και5. 

2. Παιδιά που δεν έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους δεν µπορούν να 
απασχολούνται ή να εργάζονται σε βιοµηχανικές δηµόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστά- 
σεις ή τα παραρτήµατά τους. Η εθνική νοµοθεσία µπορεί, όµως, να επιτρέπει την 
απασχόληση των παιδιών αυτών σε εγκαταστάσεις στις οποίες εργάζονται µόνο 
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µέλη της οικογένειας του εργοδότη. 
3. Παιδιά ηλικίας µικρότερης των 16 ετών δεν µπορούν να απασχολούνται ή να εργά-

ζονται σε µεταλλεία και εργοστάσια όπου εκτελούνται εργασίες επικίνδυνες ή 
ανθυγιεινές, όπως αυτές ορίζονται από την εθνική νοµοθεσία. 

Άρθρο 7. 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 5 δεν εφαρµόζονται στις Ινδίες αλλά οι παρακάτω 
διατάξεις εφαρµόζονται στις Ινδίες σε όλα τα εδάφη στα οποία η "Ινδική Νοµοθε- 
σία" έχει αρµοδιότητα να τις εφαρµόσει. 

2. Παιδιά ηλικίας µικρότερης των 12 ετών δεν µπορούν να απασχολούνται ή να εργά- 
ζονται σε εργοστάσια που χρησιµοποιούν κινητήρια δύναµη ή απασχολούν περισ- 
σότερα από 10 πρόσωπα. 

3. Παιδιά ηλικίας µικρότερης των 13 ετών δεν µπορούν να απασχολούνται ή να εργά- 
ζονται στη µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και ταχυδροµείου µε τον σιδηρό- 
δροµο ή στην µετακόµιση εµπορευµάτων σε αποθήκες, προκυµαίες ή αποβάθρες 
µε εξαίρεση τις µεταφορές που γίνονται µε το χέρι. 

4. Παιδιά ηλικίας µικρότερης των 15 ετών δεν µπορούν να απασχολούνται ή να εργά- 
ζονται: 

α) σε µεταλλεία, λατοµεία και κάθε είδους εξορυκτικές βιοµηχανίες, β) σε εργασίες 
στις οποίες εφαρµόζεται αυτό το άρθρο και οι οποίες κατατάσσονται από την 
αρµόδια αρχή ως επικίνδυνες ή ανθυγιεινές. 
5. Εκτός εάν έχουν χαρακτηριστεί ικανά για τέτοια εργασία µε ιατρικό πιστοποιητικό : 
α) πρόσωπα που έχουν συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, αλλά είναι κάτω 

των 17 ετών, δεν µπορούν να εργάζονται σε εργοστάσια που χρησιµοποιούν κινη-
τήρια δύναµη και απασχολούν περισσότερα από 10 άτοµα, 

β) πρόσωπα που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, αλλά είναι κάτω 
των 17 ετών, δεν µπορούν να εργάζονται σε µεταλλεία. 

Άρθρο 8. 

1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρµόζονται στην Κίνα αντί των διατάξεων 2, 4 και 
5. 

2. Παιδιά ηλικίας µικρότερης των 12 ετών δεν µπορούν να απασχολούνται ή να εργά- 
ζονται σε οποιοδήποτε εργοστάσιο που χρησιµοποιεί µηχανές που κινούνται µε 
κινητήρια δύναµη και απασχολεί συνήθως 30 ή περισσότερα πρόσωπα. 

3. Παιδιά ηλικίας µικρότερης των 15 ετών δεν µπορούν να απασχολούνται ή να εργά- 
ζονται: 

α) σε µεταλλεία που απασχολούν συνήθως 50 ή περισσότερα πρόσωπα, β) σε 
εργασίες επικίνδυνες ή ανθυγιεινές, όπως αυτές ορίζονται από την εθνική νοµο-θεσία 
σε οποιοδήποτε εργοστάσιο που χρησιµοποιεί µηχανές που κινούνται µε 
κινητήρια δύναµη και απασχολεί συνήθως 30 ή περισσότερα πρόσωπα. 
4. 0 προιστάµενος κάθε βιοµηχανικής εγκατάστασης στην οποία εφαρµόζεται αυτό 
το άρθρο πρέπει να τηρεί µητρώο όλων των προσώπων που απασχολούνται σε 
αυτόν, και είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, µε όλες τις αποδείξεις για την ηλικία 
τους. 
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Άρθρο 9. 

1. Η ∆ιεθνής Συνδιάσκεψη της Εργασίας σε οποιαδήποτε σύνοδό της, στης οποίας 
την ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται το θέµα αυτό, µπορεί να αποδέχεται µε πλει- 
οψηφία των δύο τρίτων των παρόντων, σχέδια τροποποίησης για ένα ή περισσότε- 
ρα από τα παραπάνω άρθρα του Μέρους II αυτής της σύµβασης. 

2. Ένα τέτοιο σχέδιο τροποποιήσεων πρέπει να αναφέρει το Μέλος ή τα Μέλη στα 
οποία εφαρµόζεται, όπως επίσης και ότι µέσα σε προθεσµία ενός έτους ή σε εξαι- 
ρετικές περιστάσεις µέσα σε δεκαοκτώ µήνες από τη λήξη των εργασιών της 
Συνόδου της Συνδιάσκεψης, πρέπει να υποβάλλεται από το Μέλος ή τα Μέλη στα 
οποία εφαρµόζεται στην αρχή ή στις αρχές στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγε- 
ται ανάλογα µε το περιεχόµενο, µε σκοπό την µετατροπή του σε νόµο ή για τη 
λήψη οποιωνδήποτε άλλων µέτρων. 

3. Το Μέλος που λαµβάνει τη συγκατάθεση της αρµόδια αρχής ή αρχών πρέπει να 
ανακοινώνει την επίσηµη επικύρωση της τροποποίησης στο Γενικό ∆ιευθυντή του 
∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για να την καταχωρίσει. 

4. Τέτοιο σχέδιο τροποποίησης µε την επικύρωση από το Μέλος ή τα Μέλη στα οποία 
εφαρµόζεται, τίθεται σε ισχύ ως τροποποίηση αυτής της σύµβασης. 

ΜΕΡΟΣΙΙΙ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 10 

Οι επίσηµες επικυρώσεις αυτής της σύµβασης θα κοινοποιούνται στο Γενικό 
∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίαςγια καταχώριση. 

Άρθρο 11. 

1. Η σύµβαση αυτή δεσµεύει εκείνα µόνο τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργα- 
σίας που την επικύρωσή τους έχει καταχωρίσει ο Γενικός ∆ιευθυντής. 

2. Η σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει δώδεκα µήνες µετά την καταχώριση από το Γενικό 
∆ιευθυντή των επικυρώσεων δύο Μελών. 

3. Στη συνέχεια, η σύµβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει, για κάθε Μέλος, δώδεκα µήνες 
µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης της επικύρωσής της. 

Άρθρο 12. 

Μόλις καταχωριστούν στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας οι επικυρώσεις δύο Μελών της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργα-
σίας θα γνωστοποιεί το γεγονός αυτό σε όλα τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας. Θα τους γνωστοποιεί επίσης την καταχώριση των επικυρώσεων που θα του 
ανακοινώνονται µεταγενέστερα από όλα τα άλλα Μέλη της Οργάνωσης. 

Άρθρο 13. 

1. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση θα µπορεί να την καταγγείλει 
µετά τη λήξη περιόδου δέκα ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής έναρξης ισχύος 
της µε πράξη που θα κοινοποιείται για καταχώριση στο Γενικό ∆ιευθυντή του 

305 



∆ΣΕ59 

∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας. 
Η καταγγελία θα ισχύσει ένα χρόνο µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η 
καταχώρισή της. 

2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση και δεν ασκήσει το δικαίωµα 
καταγγελίας που προβλέπεται σ' αυτό το άρθρο, µέσα σε ένα χρόνο από τη λήξη 
της δεκαετίας που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα δεσµεύεται για 
µια καινούργια δεκαετία και στη συνέχεια, θα µπορεί να καταγγείλει αυτή τη σύµ-
βαση στο τέλος κάθε δεκαετίας και µε τους όρους που προβλέπει αυτό το άρθρο. 

Άρθρο 14. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, κάθε φορά που θα το κρί-
νει αναγκαίο, θα υποβάλλει στη Γενική Συνδιάσκεψη έκθεση πάνω στην εφαρµογή 
αυτής της σύµβασης και θα εξετάζει αν πρέπει να εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη 
της Συνδιάσκεψης θέµα ολικής ή µερικής αναθεώρησής της. 

Άρθρο 15. 

1. Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη ψηφίσει νέα σύµβαση που θα αναθεωρεί ολικά ή 
µερικά τη σύµβαση αυτή και εφόσον η νέα σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά : 

α) η επικύρωση, από ένα Μέλος, της νέας αναθεωρητικής σύµβασης θα επιφέρει 
αυτοδίκαια, και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 13 την άµεση 
καταγγελία αυτής της σύµβασης, µε την επιφύλαξη ότι θα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα 
αναθεωρητική σύµβαση, 

β) από την ηµέρα που θα αρχίσει να ισχύει η νέα αναθεωρητική σύµβαση παύει η 
δυνατότητα για τα Μέλη να επικυρώσουν αυτή τη σύµβαση. 

2. Η σύµβαση αυτή θα παραµείνει σε κάθε περίπτωση σε ισχύ, µε τη σηµερινή µορφή 
και το περιεχόµενό της για τα Μέλη εκείνα που την έχουν επικυρώσει και δε θα 
επικυρώσουν την αναθεωρητική σύµβαση. 

Άρθρο 16. Το γαλλικό και το αγγλικό 

κείµενο αυτής της σύµβασης είναι εξίσου αυθεντικά . 
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